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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO 1 
DE 2016, NA SALA 14-B – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO 2 
 3 
Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo 4 
Machado de Almeida, com a presença dos docentes Antonio Roberto Guerreiro Junior, Artionka Capiberibe; 5 
Christiano Key Tambascia, Emilia Pietrafesa de Godoi, Heloisa André Pontes, Isadora Lins França, Joana 6 
Cabral de Oliveira, José Maurício Paiva Andion Arruti, Nashieli Cecília Rangel Loera, Omar Ribeiro Thomaz, 7 
Ronaldo Rômulo Machado de Almeida; Susana Soares Branco Durão; e o professor colaborador Antonio 8 
Arantes; e os pesquisadores colaboradores Adriana Queiroz Testa, Hugo Ricardo Soares, Fabiana Bruno; e os 9 
representantes discentes Diogo Henrique Cardoso, Rafael do Nascimento Cesar.  10 
Justificaram ausência os pesquisadores colaboradores Aline Iubel, Rodrigo Toniol; as professoras Maria 11 
Filomena Gregori e Maria Suely Kofes estão em Licença Prêmio e a Profa. Taniele Cristina Rui está em 12 
Licença Maternidade. 13 
 14 
Aprovação da Ata: agosto/2016 15 
 16 
Consulta: 17 

• Despacho PG nº 6850/2016, ref. à solicitação do ministério Público Federal (Of. Nº 248/20146/6ª 18 
CCR)  19 

 20 
Informes: 21 

1. Do Departamento: 22 
• Pedidos de afastamento dos docentes - envio à Secretaria com um prazo de 6-7 dias úteis de 23 

antecedência da data da viagem. Prof. Ronaldo explicou aos docentes a necessidade de enviar os 24 
pedidos de afastamento à secretaria com a antecedência mínima de 6 dias da data da viagem. 25 

 26 
2. Do PPGAS: 27 
• Jornadas de Antropologia – reforço do convite (20, 21 e 22 de Setembro/2016); 28 

 29 
• Agenda p/ Quartas de Antropologia – as atividades já estão previstas até novembro/2016, foi 30 

mantido o dia da semana (quarta-feira), mas não foi possível manter a regra de “última quarta-feira 31 
do mês”. Em outubro, será 19/10; em novembro, dia 16/11; 32 
 33 

• Solicitação de apoio financeiro para a realização de pesquisa de campo, por alunos do PPGAS (para 34 
pesquisas com início até 15 de julho de 2017) - Os documentos para a solicitação deverão ser 35 
entregues na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, até dia 07 de 36 
outubro de 2016; 37 
 38 

• Credenciamento de docentes de outras IES como profs. Colaboradores, junto ao PPGAS. Tais 39 
docentes se tornam membros internos ao serem credenciados, portanto, ao agendar bancas de 40 
defesa de Doutorado, membros internos não podem participar da banca (DO). Para bancas de 41 
Mestrado, apesar de poderem entrar como membros internos, não podem receber auxílio para sua 42 
vinda. É necessário ter atenção especial quanto a isso ao realizar o agendamento da defesa, para 43 
verificar se os membros convidados possuem vínculo como pesquisador colaborador. 44 

 45 
3. Da Graduação:  46 
• Calendário para bolsa SAE (para bolsistas que desenvolverão suas atividades no período de 47 

01/03/2017 a 28/02/2018. É interessante para alunos da graduação. Submissão de projetos no 48 
período de 03/10/2016 a 30/10/2016.  49 

 50 
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• Processo de seleção para PED – prioridades p/ ter o PED: núcleo comum, noturno, docentes que 51 
dobraram. Se a seleção for feita semestralmente, a demanda se adequará. Critérios Internos para 52 
seleção: Quem nunca foi PED, CR, estágio mais avançado do curso, se tem ou não bolsa de estudos 53 

 54 
• Edital da PRG – Apoio à Produção de Material Didático (para a graduação – vinculados às disciplinas 55 

de graduação, por áreas). R$ 180.000,00 no total e  R$ 30.000,00 por área.  56 
 Calendário: 57 

Submissão das propostas em formulário eletrônico disponível no endereço www.prg.unicamp.br: De 58 
15 de setembro a 17 de outubro de 2016 59 
Divulgação das propostas contempladas: Até 03 de novembro de 2016.  60 
Transferência dos recursos para as Unidades dos docentes contemplados: Até 11 de novembro de 61 
2016.  62 
Desenvolvimento da proposta, aquisição dos itens solicitados e elaboração do material final: De 11 de 63 
novembro de 2016 a 10 de abril de 2017  64 
Prazo para envio da Prestação de Contas: Até 28 de abril de 2017 65 

 66 
• Proposta de publicação de um livro, com foco em Metodologia (envolvendo os 4 deptos - Cada 67 

depto. indicaria 2 duplas). Caso tenha o recurso, esta publicação seria levada adiante. Em todos os 68 
deptos. há um curso de Metodologia. 69 
Proposta ao Departamento: que indique 2 autores ou 2 duplas, que enviariam um resumo do que se 70 
espera para seu texto. Caso o projeto seja aprovado, a elaboração do material final seria até 02/abril.  71 
Será feito convite/chamada aos docentes para participar deste projeto. Será divulgada data da 72 
reunião de apresentação 73 

 74 
• UPA – Será feita uma reunião de avaliação junto à PRG. No IFCH o evento foi um sucesso e fica o 75 

convite para os próximos anos.  76 
Para o próximo ano: melhor organização dos monitores, mais material de apresentação, mais 77 
folhetos explicativos. Tais propostas serão definidas entre os representantes da Comissão da 78 
Graduação.  79 

 80 
• Proposta da Coordenação de Graduação – promover um evento das Coordenadorias da Graduação 81 

do IFCH, que traga algum retorno para o instituto. Uma ideia/sugestão é um seminário sobre 82 
“Campinas - tão perto e tão longe”, que reunirá as pesquisas associadas à cidade e com o objetivo de 83 
envolver as outras IES do entorno. 84 
Neste caso, os colegas indicariam orientandos com projetos que contribuam com este tema. 85 
 86 
Sugestão para um próximo evento dentro desta linha – Fazer um convite às escolas, professores da 87 
rede pública, para participação conjunta no evento.  88 

 89 
4. Gerais: 90 
• (Omar) Em 2017, Prof. Omar trará um professor convidado da Colômbia, Alejandro Temasso. Ideia de 91 

que seja aberta uma disciplina de curta duração, para ser ministrada pelo convidado. 92 
 93 

• (Ronaldo) Maurício Fiori está atualmente como Professor Especialista da Graduação (oferecendo uma 94 
disciplina na 2ª tarde).  95 

 96 
• (Ronaldo) Divisão de salas – A Direção enviou questionário para saber como está a ocupação das 97 

salas do instituto, entretanto, mesmo antes do resultado de um possível remanejamento de salas, as 98 
providências tomadas dentro do Departamento foram: Taniele ficou na mesma sala que Artionka e 99 
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Antonio. Joana ficou na sala junto com a Guita, enquanto Ronaldo está na Chefia do Depto. (Lembrar 100 
Prof. Ronaldo de enviar questionário aos docentes do DA).  101 

 102 
• (Antonio Arantes) Organização de uma nova área do DCS, constituída pelos Professores José 103 

Maurício, Omar, Artionka e Antonio Arantes. 104 
 105 

• O Departamento de Antropologia parabeniza a Profa. Heloisa Pontes, pelo recebimento do Prêmio 106 
Zeferino Vaz. 107 

 108 
Pauta: 109 

1. Atribuição de disciplinas do 1º semestre de 2017 (Pós-Graduação e Graduação) – Com 2 indicações 110 
de horário por docente. (Ver anexos 02 e 03)  111 
Foram apresentadas as grades de disciplinas da Graduação e da Pós-Graduação, com o que havia sido 112 
definido em reunião pelos Profs. Ronaldo, Susana e Antônio, a partir das opções enviadas pelos 113 
docentes na consulta inicial. A questão foi discutida e algumas disciplinas já ficaram com docentes, 114 
dias e horários definidos. Quanto às disciplinas que ficaram com alguma pendência para definição, 115 
tais pendências serão tratadas uma a uma, em consulta aos possíveis docentes que ficarão 116 
responsáveis por elas.  117 
As grades finais (Graduação e PPGAS), definidas após todos os ajustes necessários, seguem como 118 
anexos, ao final desta ata.  119 

 120 
2. Discussão sobre critérios para Promoção por Mérito e Livre Docência (para demanda de 2016 e de 121 

2017); 122 
Prof. Ronaldo explica a situação atual em que o IFCH se encontra, diante da questão do 123 
contingenciamento de recursos, e informa que, na reunião da Congregação do mês de setembro, foi 124 
pedido que cada departamento discutisse em sua reunião, e apontasse sugestões dos critérios que 125 
podem ser usados para as demandas dos próximos anos.  126 
O Departamento de Antropologia sugere que, para as próximas demandas, sejam adotados os 127 
seguintes critérios:  128 
- tempo de Unicamp; 129 
- cargos administrativos. 130 
 131 
As progressões verticais, de livre docência, previstas para o próximo ano no Depto. Antropologia, 132 
são: Profs. Emília, Ronaldo, Omar.  133 
 134 
Foi dada também a sugestão de que a questão da livre docência seja debatida pela Direção, junto à 135 
Reitoria, como algo a ser contemplado dentro da carreira, e não como uma questão de cargo, que 136 
atualmente tem sido apresentada através de uma quantidade já definida de “cotas”, como se fossem 137 
cargos novos. 138 

 139 
3. Definição de data e formato de uma reunião acadêmica entre os professores do departamento;  140 

Não foi discutida uma nova data, ficando mantido o que havia sido sugerido na reunião de 141 
17/agosto/2016, desta reunião entre os professores do departamento ocorrer em abril/2017.  142 

 143 
4. Definição de data de uma possível reunião extraordinária do departamento para discutir questões 144 

do PPGAS (incluindo o planejamento para o próximo quadriênio); 145 
Será necessário fazer o relatório do atual quadriênio e pensar nas metas para o próximo quadriênio. 146 
Foi definido que a reunião para definir estas questões possa contemplar todos os docentes do 147 
departamento, com sugestão para que ocorra no dia 14/12/2016, às 9:30h, aqui no IFCH. 148 
Ver a reserva de sala (sugestão Congregação / Teses). 149 
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 150 
5. Aprovação dos Pareceres da Profa. Dra. Heloisa Pontes (Depto.), do Prof. Dr. Frederico (Comissão 151 

de Graduação) e do Prof. Ronaldo R. M. Almeida (Comissão de Pós-Graduação), referente ao 152 
Relatório de Atividades Docente do Prof. Antonio Guerreiro, do período de 25/07/2013 a 153 
31/06/2016 (Ver anexos 04, 05 e 06); 154 
Aprovados por unanimidade. 155 

 156 
6. Definição de parecerista para Relatório de Atividades Final (período 01/09/2015 a 30/09/2016 – 157 

Vínculo PPPD – Bolsa Projeto Jovem Pesquisador) e aprovação do credenciamento como 158 
Pesquisador Colaborador Sem Bolsa para o período de 01/10/2016 a 30/09/2018 (José Manuel 159 
Flores Lopez – Supervisora: Nashieli) – (Ver Curriculum e Projeto); 160 
De acordo com o critério que foi definido anteriormente pelo Depto, para ser aprovado e 161 
credenciado como Pesquisador Colaborador (sem bolsa), o pesquisador tem que ter algum vínculo 162 
institucional.  163 
Neste caso específico (José Manuel), a supervisora, Profa. Nashieli, falou sobre as atividades que vem 164 
sendo desenvolvidas pelo pesquisador, junto ao CERES inclusive.  165 
A renovação do vínculo foi aprovada e a parecerista será a Profa. Nashieli. 166 

 167 
7. Aprovação do Credenciamento de Rodrigo Toniol no PPGAS, como co-orientador da aluna Helen 168 

Fonseca, em conjunto com o professor Ronaldo de Almeida (Ver carta); 169 
 Aprovado. O pedido de credenciamento será encaminhado à Secretaria de Pós-Graduação. 170 
 171 

8. Sugestão de unificação das informações / conteúdo das páginas do Departamento de Antropologia 172 
e do PPGAS.  173 

 As sugestões foram apresentadas pelo Alexandre, e aprovadas por unanimidade. Serão 174 
encaminhadas junto à Diretoria de Informática do IFCH. 175 

 176 
Pauta Suplementar: 177 
 178 

1. Re-ratificação da "Declaração sobre a Necessidade de Proteger e Salvaguardar o Patrimônio 179 
Cultural das Américas e do Caribe" 180 
Prof. Arantes fez uma rápida apresentação sobre o tema, destacando sua importância. 181 
Em 2015, as instituições ABA, ALA, SAA, SAB, CEAS, Unicamp e CASCA ratificaram esta declaração, 182 
porém, em decorrência de uma mudança na Diretoria da American Anthropological Association 183 
(AAA), a instituição sugeriu pequenas mudanças no texto da declaração, antes de ratificar o 184 
documento. Então, foi formado um grupo de trabalho, constituído por um representante da AAA, da 185 
ALA e da Unicamp (Prof. Antonio Augusto Arantes Neto), que propôs as emendas que constam da 186 
nova versão, agora submetida à re-ratiifcação por todas as instituições signatárias. 187 
Aprovado e re-ratificado por unanimidade. Será encaminhado para re-ratificação pela Congregação 188 
do IFCH. 189 

 190 
 191 
ATA nº 06/2016. 192 
 193 
Anexos – Grades de Disciplinas 1º Semestre de 2017 194 
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