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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, REALIZADA NO DIA 19 DE OUTUBRO 1 
DE 2016, NA SALA 14-B – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO 2 
 3 
Reunião iniciada às 14:00 horas e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo 4 
Machado de Almeida, com a presença dos docentes Antonio, R. Guerreiro. Jr., Artionka Capiberibe, 5 
Christiano K. Tambascia, Heloisa A. Pontes, Isadora L. França, Joana C. de Olivera, José Maurício P. A. Arruti, 6 
Nashieli C. R. Loera, Omar R. Thomaz, Ronaldo R. M. de Almeida; e a pesquisadora colaboradora Aline 7 
Fonseca Iubel; e os representantes discentes Ana Rabêlo e Rafael do N. Cesar.  8 
Justificaram ausência os professores Susana S. B. Durão; e os pesquisadores colaboradores José Manuel 9 
Flores López e Rodrigo Toniol.  10 
As professoras Maria Filomena Gregori e Maria Suely Kofes estão em Licença Prêmio e a Profa. Taniele 11 
Cristina Rui está em Licença Maternidade. 12 
 13 
Aprovação da Ata: setembro/2016 14 
 15 
Consulta: 16 

• Comissão Examinadora para Processo Seletivo Temporário, em substituição à funcionária Ana 17 
Jaqueline, durante o período da licença maternidade. 18 

 Prof. Ronaldo consultou os presentes, para saber se algum docente do Departamento teria interesse 19 
em participar da Comissão Examinadora do processo seletivo, mas ninguém manifestou interesse.  20 

 21 
Informes: 22 

1. Do Departamento:  23 
• Prof. Ronaldo apresentou a Pós-Doc (PPPD) Aline Fonseca Iubel (Supervisor: Prof. Antonio). Aline 24 

falou sobre seu projeto de pesquisa, que é financiado pela FAPESP;  25 
 26 

• Prêmio Capes de Tese – O Departamento de Antropologia parabeniza Laura Santonieri, e também o 27 
Prof. Mauro Almeida, pelo recebimento do prêmio. O PPGAS tem recebido uma sequência de 28 
prêmios, o que é motivo de grande alegria e reconhecimento, portanto, o Departamento parabeniza 29 
a todos os premiados; 30 

 31 
• Falecimento de Prof. Plínio - Foram enviadas manifestações individuais e condolências à Profa. 32 

Marisa. Prof. Ronaldo perguntou aos presentes se o Departamento deveria tomar alguma outra 33 
medida quanto a esta questão, mas os docentes concordaram que o mais importante seria 34 
demonstrar solidariedade à família, o que já foi feito com as mensagens enviadas à Profa. Marisa. E 35 
foi informado também que, uma homenagem pública ao Prof. Plínio, divulgada no site, já foi 36 
providenciada pelo Departamento de Sociologia;  37 

  38 
• Sobre a distribuição de disciplinas do 1º semestre de 2017, que havia ficado pendente a consulta à 39 

Profa. Bibia sobre qual ela poderia assumir, ela respondeu ao Prof. Ronaldo que pretende se 40 
aposentar em janeiro/2017. Portanto, foi necessário fazer um rearranjo das disciplinas em relação às 41 
quais ela foi consultada. 42 
Prof. Ronaldo informou também sobre como ficaram definidas as cotas de PED para o 1º semestre de 43 
2017, que serão alunos que auxiliarão o Prof. José Maurício nas disciplinas pelas quais ele ficou 44 
responsável. Foi discutido sobre como é feita a seleção dos PEDs B, e o Prof. José Maurício sugeriu a 45 
abertura de uma seleção, e os demais presentes concordaram que ele deve “liderar” esta seleção. 46 
Profa. Isadora levará esta sugestão à Comissão de Graduação e esclareceu que como o depto. optou 47 
por 2 PEDs B, não haverá cotas para PED C, apenas para voluntários.  48 
Sugestão sobre a seleção: quando for divulgado o calendário, encaminhar para listas de alunos do 49 
PPGAS e DCS, parta que os interessados se inscrevam. 50 
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2. Do PPGAS:  51 
• Lembrete sobre Quartas da Antropologia (19/10/2016); 52 

 53 
• Qualis Livros - Cópias ou exemplares das produções de 2015 e 2016; 54 

 55 
• Eventos organizados por alunos do PPGAS:  56 

 57 
- 31/10/16, às 16h - Roda de conversa “A mulher ceramista alto-xinguana: filhos, trabalho e 58 
cotidiano”, com Iamony Mehinaku e Ana Terra Yawalapíti. Organização: Luiza Serber 59 
(PPGAS/Unicamp) e Aline de Paula (FCLAr/UNESP). 60 
  61 
- 28/10 a 11/11/16 – Exposição “Serpentes da Transformação: Desenhos da Amazônia 62 
Indígena”. Local: Casa do Lago, Unicamp. Curadoria: Aristóteles Barcelos Neto (pesquisador 63 
visitante). Expografia: Diogo Henrique Cardoso e Daniel Dinato (PPGAS/Unicamp). Monitoria: 64 
Alice Penido e Betânia de Lima (Iniciação Científica/IFCH/Unicamp). 65 
 66 

• CONSULTA:  67 
Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação precisam responder a uma consulta do 68 
CNPq. Um dos itens desta consulta pede identificação de 5 áreas que o PPG considera como 69 
áreas prioritárias. O Prof. Antonio disse que acredita ser muito importante pensar em uma 70 
estratégia de resposta, devido à preocupação por estarmos em tempos de cortes. Prof. José 71 
Maurício informou que, conforme seu entendimento, esta questão do CNPq refere-se a áreas 72 
não contempladas atualmente nos PPGs e que deveriam receber fomento específico para sua 73 
“ampliação” ou “desenvolvimento”, ou seja, 5 temas que deveriam ser objeto de estudo. 74 
Então, foi solicitado que os presentes pensem em sugestões de resposta e encaminhem. A 75 
resposta deverá ser enviada ao CNPq até 31/10/2016. 76 

-  77 
3. Da Graduação:  78 

• Conforme foi informado na reunião do mês de setembro, sobre o Edital da PRG (Apoio à 79 
Produção de Material Didático - vinculados às disciplinas de graduação, por áreas), no valor de R$ 80 
180.000,00 no total e R$ 30.000,00 por área - A Profa. Susana e a Profa. Isadora trabalharam na 81 
proposta do envio de material didático à PRG e a submeteram, para concorrer à publicação. 82 
Quando o resultado for divulgado, os colegas dos outros departamentos serão novamente 83 
consultados. Os colegas da Editora Papéis Selvagens auxiliaram na elaboração da proposta. 84 
 85 

3. Gerais:  86 
• Votação CIPA (Prof. Ronaldo reforçou a importância da eleição e os dias em que acontecerá); 87 

 88 

• Sobre o EMBRA (Cátedra RCO) – Prof. Ronaldo e Profa. Nashiele explicaram que o CIESAS (Centro 89 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologfa Social) enviou uma carta apresentando 90 
a equipe de coordenação, por parte do México, que estará ligada a realização do IV EMBRA. 91 
Portanto, será necessário enviar ao CIESAS, em resposta, os nomes da comissão organizadora e 92 
do conselho consultivo, por parte da Unicamp, envolvidos na realização do encontro.  Além disso, 93 
será necessário informar também uma proposta do título geral do encontro e também sugestões 94 
dos eixos temáticos, com uma pequena ementa sobre cada um destes eixos. Na reunião, os 95 
Profs. Nashieli e José Maurício apresentaram o documento, que foi elaborado pela Equipe de 96 
Coordenação (executor) do encontro, com as sugestões para esta “resposta”. Será enviada uma 97 
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mensagem aos docentes do Departamento, pedindo para enviarem, até 21/10/2016, sugestões 98 
dos seguintes itens:  99 
- nomes para participar de cada um dos eixos já propostos no documento;  100 
- temas para serem adicionados dentro dos eixos; 101 
- ementas para cada um dos eixos temáticos. 102 
 103 
 104 

Pauta: 105 
 106 

1. Renovação do vínculo da Profa. Bela Feldman, como Professora Colaboradora, para o período de 107 
01/12/2016 a 30/11/2018), e indicação de parecerista para análise do relatório de atividades 108 
apresentado pela professora, referente ao período de 01/12/2014 a 30/11/2016; 109 
Aprovada a renovação do vínculo. Parecerista para análise do relatório: Prof. Omar. 110 
 111 
 112 

2. Definição membros CEAD (pareceristas), para análise do relatório referente ao Estágio Probatório 113 
da Profa. Susana Durão (período 01/07/2013 a 31/08/2016) (Membros da CEAD na 1ª avaliação: 114 
Heloisa Pontes (chefe depto.), Omar e José Maurício);  115 
A CEAD será composta pelos seguintes docentes: Prof. Ronaldo (presidente), Prof. Omar e Prof. José 116 
Maurício. 117 
 118 
 119 

3. Indicação de algum docente do Departamento de Antropologia, para integrar a comissão que será 120 

responsável por trabalhar nas sugestões de critérios para a distribuição das cotas para promoção 121 

por mérito e livre docência nos anos seguintes, a partir de 2017; 122 

A questão foi amplamente discutida, considerando-se diversas hipóteses e a implicação delas a curto, 123 

médio e longo prazo. O docente indicado para integrar esta comissão, deverá defender a posição 124 

aceita e defendida pelo departamento como um todo.  125 

Ficou decidido, que o docente que continuará representando o Departamento de Antropologia 126 

frente a esta questão será o chefe do departamento, Prof. Ronaldo. 127 

 128 

 129 

4. Renovação do vínculo de Adriana Villalon, como Pesquisadora de Pós-Doutorado – Bolsa FAPESP, 130 

para o período de 01/05/2016 a 30/04/2017 - (Supervisor: Omar). 131 

Definição de parecerista para o Relatório de Atividades apresentado pela pesquisadora (referente 132 

ao período de 01/05/2014 a 30/04/2016); 133 

Aprovada a renovação do vínculo. Parecerista para análise do relatório: Prof. Omar. 134 
 135 

 136 

Pauta Suplementar: 137 
 138 

1. Definição membros CEAD (pareceristas), para análise de relatório do Estágio Probatório (2ª 139 

avaliação) da Profa. Isadora Lins França (Membros da CEAD na 1ª avaliação: Maria Filomena 140 

Gregori – Presidente, Guita Grin Debert e Omar Ribeiro Thomaz); 141 

A CEAD será composta pelos seguintes docentes: Prof. Ronaldo (presidente), Profa. Guita e Profa. 142 

Heloisa. 143 

 144 
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 145 

2. Definição membros CEAD (pareceristas), para análise de relatório do Estágio Probatório (2ª 146 

avaliação) do Prof. Christiano Key Tambascia (Membros da CEAD na 1ª avaliação: Maria Filomena 147 

Gregori – Presidente, Guita Grin Debert e Omar Ribeiro Thomaz); 148 

A CEAD será composta pelos seguintes docentes: Prof. Ronaldo (presidente), Profa. Heloísa e Prof. 149 

Antonio Guerreiro. 150 

 151 

 152 

3. Definição membros CEAD (pareceristas), para análise de relatório do Estágio Probatório (2ª 153 

avaliação) da Profa. Artionka Manuela Goes Capiberibe (Membros da CEAD na 1ª avaliação: Maria 154 

Filomena Gregori – Presidente, Guita Grin Debert e Omar Ribeiro Thomaz); 155 

A CEAD será composta pelos seguintes docentes: Prof. Antonio (presidente), Profa. Suely Kofes e 156 

Profa. Guita. 157 

 158 

 159 

4. Definição membros CEAD (pareceristas), para análise de relatório do Estágio Probatório (2ª 160 

avaliação) da Profa. Nashieli Cecília Rangel Loera (Membros da CEAD na 1ª avaliação: Ronaldo 161 

Rômulo Machado de Almeida – Presidente, José Maurício Paiva Andion Arruti e Omar Ribeiro 162 

Thomaz); 163 

A CEAD será composta pelos seguintes docentes: Prof. Ronaldo (presidente), Prof. Emília e Prof. José 164 

Maurício. 165 

 166 

 167 

5. Definição membros CEAD (pareceristas), para análise de relatório do Estágio Probatório da Profa. 168 

Taniele Cristina Rui – A 1ª avaliação será entre maio e julho/2017. 169 

Na reunião, foi definido que a CEAD seria composta pelos seguintes docentes: Prof. Ronaldo 170 

(presidente), Profa. Susana e Profa. Bibia. Porém, após a reunião, verificou-se a questão de 171 

professores colaboradores (aposentados), poderem ou não integrar estas comissões de avaliação de 172 

desempenho, e realmente não é permitido, portanto, foi necessário substituir a Profa. Bibia (que 173 

provavelmente já estará aposentada na época desta avaliação). Além disso, como a avaliação final do 174 

estágio probatório da Profa. Susana ainda não foi enviada à DGRH, enquanto esta situação não for 175 

finalizada, ela também não poderá integrar a comissão, por isso, também precisou ter seu nome 176 

substituído. Desta forma, a CEAD para avaliação da Profa. Taniele ficou definida para ser registrada 177 

no sistema com os seguintes membros: Prof. Ronaldo (presidente), Prof. Omar e Profa. Guita. Porém, 178 

na época da avaliação, tais nomes poderão ser alterados, então, caso seja definido que a Profa. 179 

Susana deve voltar a integrar a comissão, como o período de estágio probatório dela já terá 180 

terminado, isso será possível. 181 

 182 

 183 

6. Definição membros CEAD (pareceristas), para análise de relatório do Estágio Probatório da Profa. 184 

Joana Cabral de Oliveira – A 1ª avaliação será entre maio e julho/2017. 185 

Na reunião, foi definido que a CEAD seria composta pelos seguintes docentes: Prof. Ronaldo 186 

(presidente), Prof. Mauro e Prof. Antonio. Porém, após a reunião, verificou-se a questão de 187 

professores colaboradores (aposentados), poderem ou não integrar estas comissões de avaliação de 188 
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desempenho, e realmente não é permitido, portanto, foi necessário substituir o Prof. Mauro. Desta 189 

forma, a CEAD para avaliação da Profa. Joana ficou definida com os seguintes membros: Prof. 190 

Ronaldo (presidente), Profa. Suely Kofes e Prof. Antonio Guerreiro. 191 

 192 
 193 
ATA nº 07/2016 (reunião do mês de outubro/2016). 194 
 195 

 196 
 197 
 198 


