
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

DIA 07 de MARÇO de 2018

SALA 14-B – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

1
Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo Machado2
de Almeida, com a presença dos docentes Antonio R. Guerreiro Jr., Artionka M. G. Capiberibe, Christiano K.3
Tambascia, Isadora L. França, Nashieli C. R. Loera, Omar R. Thomaz, Ronaldo R. M. de Almeida, Susana S. B.4
Durão; e os representantes discentes Ana Luiza C. Licurci, Jordana Barbosa, Raquel S. Okano; e os Pós-Docs5
Adriana Q. Testa, Hugo R. Soares, Josué T. Castro, Rodrigo F. Toniol, Anaxsuell F. da Silva.6
Justificaram ausência os professores Emília Pietrafesa de Godoi, Guita Grin Debert e Maria Suely Kofes, e o7
representante discente Matheus H. H. S. Fagundes.8
A professora Heloisa A. Pontes está em licença prêmio, a professora Joana C. de Oliveira está em licença9
maternidade e o professor José Maurício P. A. Arruti está em afastamento internacional .10

11
Aprovação da Ata:12
Ata da reunião de novembro/2017 - APROVADA.13
(arquivo enviado por e-mail)14

15
___________________________________________________________________________________________________16

17
INFORMES18

19
1- Gerais:20

21
 Profa. Suely Kofes não pôde comparecer à reunião, mas enviou por e-mail um informe referente22

à iniciativa do Prof. Etienne Samain (IA/UNICAMP) de doar seu acervo pessoal para a Biblioteca23
do IFCH. A Profa. Informou que a doação foi intermediada pelo Prof. Jorge Coli, pela24
Pesquisadora Fabiana Bruno, pela equipe da biblioteca e por ela;25

26
 Prof. Omar informou sobre a visita do Prof. Dr. Gabriel Gatti, da Universidade do País Basco, que27

estará na UNICAMP no período de 19 a 21/março, por meio de um projeto em parceria com a28
UNIFESP. O Prof. Omar convidou os docentes a participar das atividades que serão realizadas na29
UNICAMP e pediu que o convite fosse repassado também aos alunos;30

31
 Prof. Omar informou que uma antropóloga israelense - Malka Shabtay - entrou em contato com32

ele informando ter interesse em ministrar um curso na UNICAMP com o tema “Judaísmo em33
Israel e ao redor do mundo”. O Prof. Omar sugeriu que a Profa. Susana estivesse à frente da34
organização deste evento, em virtude do afastamento planejado por ele para o 2º sem/2018.35
Os professores sugeriram que na próxima reunião fosse apresentado o currículo da antropóloga;36

37
 Prof. Christiano divulgou o evento que acontecerá no IFCH no dia 14/março/2018, às 14h, com o38

tema “Defesa do Patrimôpnio Cultural”, organizado pelo PPG Sociologia/IFCH, em parceria com o39
AEL;40

41
 Profa. Artionka informou que o CPEI receberá, no dia 14/março/2018, a Profa. Vanessa Lea, para42

o evento Seminários Permanentes do CPEI: “Antropologia e Linguística: uma dependência43
unilateral”;44

45
 Profa. Artionka falou sobre a sugestão da Profa. Andréia Galvão (DCP) de realizar,46

periodicamente, eventos com o tema “conversa com ex-alunos”, para trazer aos atuais alunos47
experiências da vida profissional, acadêmica ou não, dos ex-alunos do instituto. A sugestão é que48
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este projeto seja feito em parceria com a Comissão de Graduação do IFCH, para quem devem ser49
encaminhadas as sugestões sobre este assunto;50

51
 Profa. Susana falou sobre a UPA (Universidade de Portas Abertas). No âmbito do IFCH,52

normalmente são organizadas oficinas para apresentação dos cursos. A Profa. Susana pediu a53
colaboração de todos e pediu que sejam enviadas para a Coordenação de Graduação (até o dia54
09/03/2018) sugestões de alunos que estejam interessados em fazer/participar destas oficinas, e55
também sobre professores que tenham interesse em fazer algum tipo de exposição;56

57
 Profa. Susana falou sobre as exigências que tem sido feitas pelo Conselho Estadual de Educação58

em relação aos cursos de licenciatura das universidades públicas.59
Profa. Artionka complementou informando que existe uma desta questão com a mudança da60
Reitoria e Pró-Reitoria, que também trouxe novas exigências. Neste sentido, será necessário um61
cuidado especial, por parte dos discentes, com a avaliação dos cursos, pois será de significativa62
importância;63

64
 Profa. Isadora falou sobre evento que acontecerá no dia 07/março/2018, sobre o tema “aborto”;65

66
 Profa. Isadora forneceu informações sobre um evento que acontecerá no dia 12/março/2018, às67

14h, no IFCH. Será o primeiro evento de um ciclo de debates sobre a questão da ética e pesquisa68
nas Ciências Humanas - “Ciclo de debates em Ética e Pesquisa em Ciências Humanas”;69

70
 Representante discente Raquel Okano informou que os alunos estão se organizando para trazer71

de volta o “Coletivo de Cinema Livre”;72
73

 Prof. Ronaldo falou sobre o evento que está sendo organizado pela Profa. Taniele Rui e por ele,74
que acontecerá nos dias 08 e 09/março/2018, no IFCH. Será uma Oficina de Estudos Urbanos,75
que funcionará como workshop - “IV Oficina de Estudos Urbanos”.76

77
2- Do Departamento:78

79
 Consulta sobre docentes do Depto. Antropologia que tem interesse em participar da visita da80

instituição Massey University, Nova Zelândia, que acontecerá no dia 08/março - quinta-feira, às81
14h. A reunião está sendo organizada pela DERI82
Prof. Ronaldo leu o e-mail da Direção com o resumo dos objetivos da visita e pediu sugestões de83
quem poderia participar. Foi sugerido o nome do Pós-Doc Josué Tomasini Castro, que, ao ser84
consultado, aceitou participar da reunião.85

86
3- Do PPGAS:87

88
 CAPES - PRINT89

Profa. Nashieli informou que foram encaminhados 3 projetos para o edital do PRINT-Capes, dois90
em conjunto com os programas de Ciências Sociais, Sociologia e Ciência Política (um dentro do91
tema prioritário de “Identidades e Diferenças”, outro no tema prioritário de “Democracia”) e um92
terceiro como proposta dos 9 programas de pós-graduação do IFCH no tema de “Metodologia,93
epistemologia e linguagem”;94

95
 Seleção PDSE/CAPES - resultados96

Profa. Nashieli informou que foram selecionadas duas alunas Ana Elisa Bersani - sanduíche na97
Universidade de Lisboa e Fernanda Amaro na Universidade de Aberdeen;98

99
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 Situação financeira do PPGAS100
Profa. Nashieli informou que foram repassados somente R$5.000 pela CAPES em dezembro de101
2017, quantidade que não cobre nem as bancas marcadas até março. Foi solicitado um recurso102
complementar à PRPG mas foi negado, pois a CAPES não permite repasse para Conta Apoio de103
programa PROEX (ainda que na última avaliação com o rebaixamento da nota, o PPG se tornou104
PROAP). A CPG irá complementar apoio para cobrir algumas bancas. A situação financeira do105
PPGAS está complicada. A coordenação está no aguardo de nova resposta da PRPG sobre106
recebimento de recursos da CAPES;107

108
 Novas regras bolsas CAPES109

Profa. Nashieli informou que a CAPES definiu novas regras para os bolsistas financiados pela110
agência, que deverão ser incorporadas pelos Programas de Pós-Graduação. As regras são:111
1ª) Atualização de itens financiáveis pelas bolsas;112
2ª) Obrigação de devolução do valor recebido em bolsa para os alunos que não defenderem a113
dissertação/tese dentro do prazo de vigência da bolsa;114
3ª) Obrigação de Assinatura de Termo de concessão da bolsa.115

116
 Quartas da Antropologia117

Profa. Nashieli informou que as Quartas da Antropologia serão oferecidas no formato de118
disciplina oficial do PPGAS, acontecendo sempre na última quarta-feira de cada mês.119

120
4- Da Graduação:121

122
 Ingressantes do curso de Ciências Sociais estão organizando a Revista Maloca de Estudos123

Indígenas.124
125
126

______________________________________________________________________________________________127
128
129

PAUTA130
131

1. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do vínculo de Pós-Doc (PPPD) de Rodrigo132
Ferreira Toniol, para o período de 26/02/2018 a 01/03/2019;133
APROVADO.134

135
2. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do vínculo de Pós-Doc (PPPD) de Josué Tomasini136

Castro, para o período de 29/11/2017 a 30/04/2018;137
APROVADO.138

139
3. Homologação da aprovação ad referendum do encerramento do vínculo de Professor Colaborador de140

Aristóteles Barcelos Neto (período: 14/julho/2016 a 13/janeiro/2017 - Supervisão do Prof. Dr. Antonio141
Roberto Guerreiro Jr.);142
APROVADO.143

144
4. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do vínculo de Professor Colaborador de Luis145

Felipe Bueno Sobral, para o período de 01/03/2018 a 29/02/2020 (Coorientação do doutorando Rafael146
Nascimento Cesar - Profa. Heloisa Pontes);147
APROVADO.148

149
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5. Renovação do vínculo de Professor Colaborador da Profa. Dra. Aline Castilho Crespe, para o período de150
20/04/2018 a 19/04/2020 (Coorientação da mestranda Elis Fernanda Corrado - Profa. Nashieli);151
APROVADO.152
Quanto ao credenciamento da ALINE CRESPE no PPGAS, ela deverá ser descredenciada no Mestrado e153
credenciada no Doutorado.154

155
6. Homologação da aprovação ad referendum da renovação do vínculo de Professor Colaborador da Profa.156

Dra. Ana Maria de Niemeyer, para o período de 26/01/2018 a 25/01/2020;157
APROVADO.158
Parecerista: Prof. Omar.159

160
7. Ingresso do Pesquisador Anaxsuell Fernando da Silva (Univ. Fed. da Integração Latino-Americana) no161

Programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP (Pós-Doc sem bolsa), para o período de 01/02/2018 a162
31/07/2019, sob a supervisão do Prof. Ronaldo Almeida;163
APROVADO.164

165
8. Ingresso da Pesquisadora Adriana Mária Villálon no Programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP166

(Pós-Doc sem bolsa), para o período de 22/04/2018 a 21/04/2020, sob a supervisão do Prof. Omar Ribeiro167
Thomaz;168
APROVADO.169

170
9. Renovação do vínculo de Professor Colaborador da Profa. Dra. Vanessa Rosemary Lea, para o período de171

10/03/2018 a 09/03/2020;172
APROVADO.173
Parecerista: Prof. Antonio Guerreiro (parecer já enviado).174

175
10. Encerramento do vínculo de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc sem bolsa) da pesquisadora Karina Biondi176

(período: 01/03/2016 a 28/02/2018 - Supervisor: Omar Ribeiro Thomaz);177
APROVADO.178
Parecerista: Prof. Omar179
Deverá ser solicitado o descredenciamento de Karina Biondi junto ao PPGAS.180

181
11. Renovação do vínculo de Pesquisadora de Pós-Doutorado (Pós-Doc com bolsa) da pesquisadora Adriana182

Queiroz Testa (período: 01/03/2018 a 28/02/2019 - Bolsa FAPESP - Supervisor: Antonio Guerreiro);183
APROVADO.184
Pesquisadora enviou relatório.185
Parecerista: Prof. Antonio Guerreiro.186

187
12. Definição da Comissão de Avaliação do Concurso de Professor Emérito do Prof. Dr. Antonio Augusto188

Arantes Neto (no mínimo 03 Professores Titulares);189
Profa. Dra. Guita Grin Debert (DA / IFCH / UNICAMP)190
Profa. Dra. Maria Suely Kofes (DA / IFCH / UNICAMP)191
Profa. Dra. Heloisa André Pontes (DA / IFCH / UNICAMP)192
Profa. Dra. Artionka Manuela Góes Capiberibe (DA / IFCH / UNICAMP)193
Profa. Dra. Emília Pietrafesa de Godoi (DA / IFCH / UNICAMP)194

195
13. Visita do Prof. Dr. Gabriel Gatti, da Universidade do País Basco (Prof. Omar);196

Informação foi dada como informe, pelo Prof. Omar.197
198

14. Credenciamentos dos Pós-Docs do departamento no PPGAS (anexo)199
Foi APROVADO o credenciamento dos Pós-Docs do departamento junto ao PPGAS, para dar aulas e200

para co-orientação/orientação, entretanto, ficou acertado que, antes de solicitar o credenciamento seja201
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verificado com a Gilvani (DataCapes) o impacto destes credenciamentos em relação à situação do PPGAS202
na Plataforma Sucupira.203

APROVOU-SE também a renovação dos credenciamentos cujo prazo encerrará em 31/maio/2018,204
para que sejam providenciadas as renovações.205

Em relação à situação de NATÁLIA CORAZZA PADOVANI, atualmente ela está credenciada no PPGAS206
através do vínculo de colaboradora (matrícula 332258), que precisa ser renovado a cada 02 anos,207
entretanto, como ela foi contratada pela UNICAMP como Pesquisadora (PAGU), a Secretaria de208
Pós-Graduação/IFCH orientou que seja solicitado o descredenciamento dela como colaboradora externa, e209
solicitado o credenciamento como docente UNICAMP (com a nova matrícula 312539 ), cujo vínculo não210
expira periodicamente e, portanto, não precisará ser renovado a cada 02 anos. Foi APROVADO pelo Depto.211
Antropologia que o tipo de credenciamento junto ao PPGAS continuará sendo como COLABORADORA e ela212
poderá participar tanto ministrando disciplinas como também orientando/co-orientando.213

214
15. Controle de prazos de credenciamentos no PPGAS (diferença prazos vínculo com DA e controle pelo DA);215

Ponto retirado de pauta.216
217

16. Relatório de Atividades Docente (RAD) do Prof. Omar Ribeiro Thomaz (período: 01/05/2012 a 30/04/2016);218
(anexo)219

Foram APROVADOS os pareceres da Coord. Graduação em Ciências Sociais/IFCH (Prof. Dr. Frederico220
de Almeida), da Subcomissão de Pós-Graduação do PPGAS/IFCH (Profa. Dra. Nashieli C. R. Loera) e do221
Departamento de Antropologia/IFCH (Prof. Dr. Ronaldo R. M. de Almeida), referentes ao Relatório de222
Atividades Docente (RAD) do Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz (período: 01/maio/2012 a 30/abril/2016).223

224
17. Reconsideração avaliação CAPES: Fluxo e tempo de defesa de dissertações e teses PPGAS;225

Profa. Nashieli apresentou os dados da reconsideração da CAPES quanto à avaliação do quadriênio226
2012-2016, informando que o recurso apresentado pelo PPGAS não foi aceito.227

Quanto ao fluxo e tempo de defesa, Prof. Antonio sugeriu que seja esclarecido aos alunos o que é228
esperado do exame de qualificação, pois isso poderá evitar atrasos nas defesas e poderá diminuir a229
quantidade de religamentos pelo Artigo 12.230

Foi sugerido também a possibilidade de um edital paralelo para um novo ingresso de alunos que não231
defendem no prazo, para que o novo ingresso seja através de novo processo seletivo e condicionado à232
entrega do material (dissertação/tese) pronto.233

Para deliberação específica deste ponto foi sugerido o agendamento de uma reunião extraordinária234
do departamento para apresentação do pacote de medidas que deverá ser aplicado no PPGAS, no sentido235
de aumentar o fluxo das defesas do programa e diminuir o tempo de titulação.236

237
18. Continuidade convênio HAU-Net;238

Aprovou-se a continuidade da participação na rede HAU, desde que algum professor possa assumir a239
função de mediador desta parceria, para organizar atividades decorrentes do convênio.240

Também foi levantada a sugestão de uma proposta de continuidade no acordo sem necessidade de241
pagar as anuidades, e em contrapartida a UNICAMP forneceria a parceria necessária na vinda de242
pesquisadores para a universidade.243

O prof. Omar se propôs a fazer esta mediação.244
245

19. Bancas processo seleção PPGAS: bibliografia prova e banca prova de língua;246
Banca definida para a prova de línguas:247
- Profa. Artionka: prova de francês248
- Prof. Christiano: prova de inglês249

250
20. Mudanças no edital do Processo Seletivo do PPGAS: vagas remanescentes;251

APROVADO.252
253
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PAUTA SUPLEMENTAR254
255

21. Pedido de prorrogação de vínculo junto ao Doutorado em Antropologia (prazo de integralização) do256
doutorando Rodrigo Charafedini Bulamah e do acordo de cotutela junto à École des Hautés Études en257
Sciences Sociales (EHESS) - Prorogação até junho/2018;258
APROVADO259

260
22. Consulta sobre Ofício Circular PRG nº 075/2017, de 04 de dezembro de 2018.261

Consulta ao departamento sobre as propostas de alteração no Vestibular 2019, sobre as quais a262
Congregação terá que se posicionar, de acordo com Ofício Circular PRG nº 075/2017.263

264
Ponto 1)265
Interesse em adesão ou não ao Vestibular indígena em 2019 para cada curso e turno da unidade. Em caso266
positivo, pedimos que informem número de vagas e se seriam regulares (subtraídas das vagas existentes) ou267
extras. Lembramos que a Deliberação CONSU 32/2017, de 21 de novembro de 2017, sugere o número mínimo268
de 2 vagas por curso e máximo de 10% das vagas por curso que optar pela seleção em 2019.269

270
Posição do Depto. Antropologia/IFCH:271
Há interesse em aderir ao Vestibular Indígena.272
02 vagas EXTRAS por curso (02 para o diurno e 02 para o noturno) - SEM serem subtraídas das vagas já273
existentes.274

275
Ponto 2)276
Interesse em adesão ou não ao edital de vagas olímpicas, competições científicas ou similares. Em caso277
afirmativo, será necessário informar quantas seriam essas vagas e se seriam vagas regulares (subtraídas278
das vagas existentes) ou extras. Lembramos que a Deliberação CONSU 08/2017 fixou o número máximo de até279
10% do total de vagas por curso para essa modalidade.280

281
Posição do Depto. Antropologia/IFCH:282
Profa. Artionka (como representante da Comissão de Graduação/IFCH), informou que não havia mais283
necessidade de manifestação sobre este ponto.284

285
Ponto 3)286
Interesse na utilização de bonificações por formação prévia em escolas técnicas (como escolas agrícolas e287
escolas de artes) e para deficientes.288

289
Posição do Depto. Antropologia/IFCH:290
A favor da utilização de bonificações por formação prévia e para deficientes.291

292
Ponto 4)293
Manifestação acerca de notas mínimas e pesos global ou por áreas de conhecimento do Enem. Não294
havendo nenhuma manifestação, será utilizado o ranking por ordem decrescente global (linguagens,295
matemática, ciências da natureza, ciências humanas e redação).296

297
Posição do Depto. Antropologia/IFCH:298
O DA considera que a redação constitui um instrumento imprescindível para a formação e que marca a299
identidade do vestibular da UNICAMP.300
Por outro lado, insistimos em considerar a centralidade das humanidades na formação dos jovens estudantes.301

302
303
304
305

ATA nº 01/2018 (reunião do mês de março/2018).306


