
 

 

  

EDITAL MAST/MCTI Nº 01/ 2012  
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CURSO DE PRESERVAÇÃO DE ACERVOS DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – PPACT 

(LATO SENSU) 
 
 

1. PREÂMBULO 
 
O Museu de Astronomia e Ciências Afins, por meio da Coordenação do Curso de Pós-
Graduação Lato Sensu em Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia, no uso de suas 
atribuições legais, torna público e estabelece normas do processo seletivo para o 
preenchimento das vagas para o ano de 2013. 
 

1.1 Informações sobre o curso podem ser obtidas na página eletrônica: <www.mast.br>. 
 
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 

2.1 Período: de 01 a 26 de outubro de 2012, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e 
de 13h às 16h. 

 
2.2 A inscrição será feita na Secretaria do Curso, no Museu de Astronomia e Ciências 

Afins, Rua General Bruce 586, Bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, 
telefone (21) 3514-5275, mediante o comprovante do pagamento da taxa de inscrição, 
do qual será fornecido o recibo, e a apresentação dos documentos abaixo 
discriminados: 

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, constante do Anexo II; 
b) Documentos de identificação (identidade e CPF): original e cópia; 
c) Cópia legível do passaporte (para candidatos estrangeiros); 
d) Cópia autenticada do Diploma de Graduação, ou comprovante de Colação de Grau, 
ou Declaração ou Certificado de Término de Curso devidamente reconhecido pelo MEC. 
No caso de títulos obtidos no exterior, os mesmos deverão estar reconhecidos no Brasil.  

 
OBS: Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos em fase de conclusão do 
Curso de Graduação, desde que concluam o referido Curso até a data da matrícula no 
PPACT. 
 

e) Cópia do Histórico escolar da graduação; 
f) Curriculum vitae obtido a partir do sistema Lattes (www.cnpq.br) do CNPq; 
g) Carta de intenção do candidato, de no máximo três laudas, dirigida à coordenação do 
curso explicitando: 
• trajetória profissional; 
• interesse pelo curso; 
• relação entre o curso e sua atividade profissional; 
• real disponibilidade de tempo para realizar o curso. 

 
h) Comprovante bancário referente ao pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 
50,00 (cinqüenta reais), em qualquer agência do Banco do Brasil, em nome do Museu 
de Astronomia e Ciências Afins – MAST. 
 



 

 

  

OBS: Procedimento para imprimir a guia de recolhimento para pagamento da taxa de 
inscrição para seleção para o curso: a guia encontra-se no site: <www.mcti.gov.br>; 
nesse site, procurar a área de Links; nessa área clicar no ícone denominado “GRU”; 
preencher os espaços necessários com as seguintes informações: U.G.: 240124; Gestão: 
00001; Unidade: Museu de Astronomia e Ciências Afins; Código: 28830-6; Descrição do 
recolhimento: Serviços Administrativos. Clicar em AVANÇAR; na próxima tela que se 
abrirá, inserir o número 1; competência: o mês de pagamento, por exemplo, 08/2010; 
vencimento: escolher a data de vencimento para o pagamento; valor: 50,00. Clicar em 
emitir. A guia emitida pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil. 

 
2.3 Em hipótese alguma será devolvida a taxa de matrícula. 

 
2.4 No ato da matrícula é obrigatória a apresentação de original de diploma de licenciatura 

plena ou bacharelado, obtido em instituições de ensino superior reconhecidas pelo 
MEC, e de Histórico Escolar. Em caráter excepcional, será aceita a Declaração ou 
Certificado de Término de Curso emitido por instituições de ensino superior 
reconhecidas pelo MEC. 
 

2.5 A inscrição poderá ser feita pelos Correios. Neste caso, os documentos originais 
deverão ser apresentados no ato da prova escrita; 

 
2.5.1 Para as inscrições por via postal, recomenda-se o serviço de entrega rápida 

(SEDEX), de acordo com o modelo de endereçamento abaixo e apresentando data 
de postagem não posterior ao último dia de inscrição, conforme indicado no item 
2.1: 

 
Inscrição para o Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia. 
Museu de Astronomia e Ciências Afins 
Rua General Bruce 586, Bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ 
CEP 20921-030. 
A/C Secretaria do Curso de Pós-Graduação – PPACT. RESERVADO. 

 
2.5.2 Não serão aceitas inscrições com documentação incompleta. 

 
 
3. PÚBLICO-ALVO 
 

3.1 Profissionais portadores de diploma de licenciatura plena ou bacharelado, obtido em 
instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC. 
 

 
4. DAS VAGAS 
 

4.1 Estão abertas 15 (quinze) vagas. 
 
4.2 Todos os candidatos passarão pelo processo seletivo. 
 
4.3 Em caráter excepcional e como forma de estímulo à participação de profissionais do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI – no PPACT, serão abertas 
outras 5 (cinco) vagas específicas para candidatos oriundos desse Ministério. O total 
de vagas abertas nesse processo de seleção é, portanto, de 20 (vinte) vagas. Esses 



 

 

  

candidatos oriundos do MCTI estão sujeitos a todos os dispositivos constantes desse 
edital. 

 
 
5. DO CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 
 

5.1 A homologação das inscrições caberá à Comissão de Seleção. 
 

5.2 A relação de candidatos que tiverem sua documentação homologada para participar 
do processo de seleção será divulgada no dia 30 de outubro de 2012, a partir das 
15h na Secretaria do Curso, no Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rua General 
Bruce 586, Bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, e pela página 
institucional na internet (www.mast.br). 

 
5.3 A prova escrita será realizada no dia 19 de novembro de 2012, às 14h, em local a ser 

divulgado posteriormente. 
 

5.4 O resultado da prova escrita será divulgado no dia 23 de novembro de 2012, na sede 
do Museu de Astronomia e Ciências Afins, à rua General Bruce 586, Bairro Imperial de 
São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, e pela página institucional do MAST na internet: 
<www.mast.br>. 

 
5.5 As provas orais serão realizadas nos dias 26 e 28 novembro de 2012, para os 

aprovados na prova escrita, em local e horário a ser divulgado. 
 

5.6 O resultado final do processo de seleção será divulgado no dia 3 de dezembro, a 
partir das 17h, na sede do Museu de Astronomia e Ciências Afins, à rua General Bruce 
586, Bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, e pela página institucional 
do MAST na internet: <www.mast.br>. 

 
 
6. DA SELEÇÃO e AVALIAÇÃO 
 

6.1 O Processo de Seleção constará de três etapas, implementadas pela Comissão de 
Seleção, formada por 3 (três) professores do Colegiado do Curso: 

 
1º – Prova escrita de conteúdo baseada na bibliografia constante do Anexo I – eliminatória e 
classificatória; 
2º – Análise do Currículo e Carta de Intenção – classificatória; 
3o – Prova oral com a banca de seleção, devendo o candidato estar preparado para 
responder, entre outras, a questões referentes a: (a) sua trajetória curricular e profissional; 
(b) motivos pelos quais deseja cursar o PPACT; (c) questões relacionadas à temática da 
prova escrita – classificatória. 

 
6.2 O candidato deverá comparecer à prova 30 minutos antes do horário de início, munido 

de documento de identidade original com foto. 
 

6.3 Depois de iniciada a prova, não será permitida a entrada de candidatos. 
 

6.4 Será classificado o candidato que obtiver nota mínima de 6,0 (seis) na prova escrita. 
 

6.5 O candidato que não estiver presente quando da chamada para a prova oral será 
automaticamente eliminado. 



 

 

  

 
6.6 Será considerado aprovado o candidato que obtiver a média mínima de 6,0 (seis), nas 

provas escrita e oral, com pesos iguais. 
 

6.7 O resultado do processo de seleção será divulgado em ordem decrescente de 
classificação; os 15 (quinze) primeiros candidatos, com as maiores médias finais 
preencherão as vagas do Curso; caso as vagas já tenham sido preenchidas, o 
candidato, mesmo que aprovado, não será selecionado; 

 
6.8 Em caso de empate na média final, a classificação dos candidatos será decidida com 

base nos seguintes critérios: 
 

a) maior nota na prova oral; 
b) maior nota na prova escrita; 
c) maior pontuação no currículo. 

 
7. DA MATRÍCULA DO CURSO 
 

7.1 O candidato classificado no processo seletivo, dentro do número de vagas explicitado 
neste edital, deverá proceder à matrícula de 21 a 25 de janeiro de 2013, na Secretaria 
do Curso no Museu de Astronomia e Ciências Afins. 
 

7.2 O candidato que não efetuar a matrícula perderá o direito à vaga. 
 

7.3 As vagas resultantes do disposto no item anterior serão preenchidas com candidatos 
aprovados, obedecendo à ordem de classificação. 

 
 
8. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 
 

8.1 Previsão de início e término: de março a novembro de 2013. 
 

OBS: De março a julho, aula presencial e estágio; de agosto a novembro, elaboração da 
monografia de final de curso. 

 
8.2 Horário: aulas de segunda a sexta-feira das 9h às 13h; estágio curricular de segunda a 

sexta-feira das 9h às 18h. 
 

8.3. Carga horária do curso: 396 h/a. 
 

8.4 Receberão o título de Especialista em Preservação de Acervos de Ciência e 
Tecnologia os alunos que atenderem às seguintes exigências: 

 
I – 75% da freqüência em cada disciplina; 
II – Conceito mínimo C em cada disciplina; 
III – Monografia aprovada. 

 
8.5 Nessa edição, excepcionalmente, o curso será gratuito para os alunos selecionados 

por meio deste edital. 
 
 
9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 



 

 

  

9.1 Aos candidatos portadores de documentos expedidos por instituições estrangeiras, 
poderá ser exigida, a critério da Comissão de Seleção, a tradução dos mesmos para a 
língua portuguesa. 

 
9.2 Não haverá segunda chamada, vista ou revisão de provas. 

 
9.3 A documentação dos candidatos não aprovados no processo seletivo ficará à 

disposição dos respectivos interessados para retirada, na Secretaria do Curso, por um 
prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da divulgação do Resultado Final da 
Seleção. Após esse prazo, os documentos restantes serão eliminados. 

 
9.4 O exame de seleção 2012 só terá validade para o curso que se iniciará em 2013. 

 
9.5 A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital e no Regimento Interno do Curso, não sendo aceita 
alegação de desconhecimento. 

 
9.6 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso. 

 
 
Rio de Janeiro, 3 de setembro de 2012. 
 
Maria Esther Valente 
Dalva Cristina Baptista do Lago 
Heloisa Maria Bertol Domingues 
 
 
 
 



 

 

  

 
 

ANEXO I 
 

PPACT / SELEÇÃO 2012 / BIBLIOGRAFIA 
 
 
LOURENÇO, Marta C. C. Museu de ciência e técnica: que objetos? Lisboa, 2000. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Nova Lisboa. Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas. Departamento de Antropologia. v.1.  p. 43-68. 
 
LOURENÇO, Marta. O patrimônio da ciência: importância para a pesquisa. Revista 
Museologia e Patrimônio, v. 2, n. 1, 2009, p. 47-53. Disponível em: 
<http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/index.php/ppgpmus/article/viewArticle/4>. 
 
MENESES, U. T. B. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público. 
Revista Estudos Históricos, v. 11, n. 21, 1998. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067/1206>. 
 
POMIAN, Krzysztof. Coleção. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da 
Moeda, 1984. v. 1, p. 51-86. 
 
RÚSSIO, Waldisa. Cultura, Patrimônio e preservação, texto III. In: ARANTES, Antônio 
Augusto (org.). Produzindo o passado. São Paulo: Brasiliense/Secretaria de Estado de 
Cultura de São Paulo, 1984. p. 59-64. 
 
SMIT, Johanna. A Documentação e suas diversas abordagens. In: GRANATO, M, SANTOS, 
C. P., LOUREIRO, M.L.N. (orgs.) Documentação em Museus. Rio de Janeiro: Museu de 
Astronomia e Ciências Afins, 2008. Série MAST Colloquia v. 10. p. 11-22. 
 
 
 
 
Observação: A bibliografia encontra-se disponível na biblioteca do MAST. 



 

 

  

ANEXO II 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PRESERVAÇÃO DE ACERVOS DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA -  PPACT  

Museu de Astronomia e Ciências Afins, Rua General Bruce, 586, Bairro Imperial de São 
Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.921-030 <ppact@mast.br> Tel: (21) 3514-5270 

FICHA DE INSCRIÇÃO – PROCESSO DE SELEÇÃO 2012 -  TURMA 2013 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome: 

Filiação: 

 

Data nasc:    /    /           Ident. :                          órgão exp. :                          data exp:   /   / 

CPF:                                            Natural:                          Nacionalidade: 

Área de Graduação : 

Ano:                       (  ) Bacharelado                    (  ) Licenciatura 

Instituição:                                                                            Local: 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 
Rua (Av.Trav.): 

Bairro:                                     Cidade:                                                 UF:        CEP: 

Tel.                                          FAX :                                             Cel: 

Endereço eletrônico: 

 

ENDEREÇO PROFISSIONAL 
Nome: 

Rua (Av. Trav.): 

Bairro:                                      Cidade:                                                  UF:       CEP: 

Função: 

Tel.:                                                   FAX :                                        Cel: 

Endereço eletrônico: 

Declaro conhecer e aceitar na íntegra todos os itens do Edital 
relacionados com minha inscrição para este processo seletivo. 

Data do Preenchimento Assinatura do candidato Secretaria 
(não preencher) 

   

OBS: Entregar o formulário acima preenchido. 


