
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
DIA 15 de AGOSTO de 2018

SALA 14-B – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo Machado1
de Almeida, com a presença dos docentes Antonio Roberto Guerreiro Jr., Artionka Manuela Góes Capiberibe,2
Christiano Key Tambascia, Isadora Lins França, Joana Cabral de Oliveira, Nashieli Cecília Rangel Loera, Ronaldo3
Rômulo Machado de Almeida e Taniele Cristina Rui; e o Pós-Doc Hugo Ricardo Soares.4
As professoras Emília Pietrafesa de Godoi, Maria Suely Kofes e Susana Soares Branco Durão e os Pós-Docs5
Fabiana Bruno e Rodrigo Toniol justificaram ausência. O professor José Maurício P. A. Arruti está em6
afastamento internacional e a professora Guita G. Debert está de licença prêmio.7

8
Aprovação da Ata:9
Ata da reunião de maio/2018 - APROVADA.10
___________________________________________________________________________________________________11

12
INFORMES13

14
15

1- Do Departamento:16
17

 Aposentadorias Departamento de Antropologia:18
Prof. Ronaldo informou sobre as previsões de aposentadoria do departamento:19

* A Profa. Suely Kofes descobriu que tinha 01 período de licença prêmio para usufruir antes da20
aposentadoria, portanto, entrará em licença no período de outubro/2018 a janeiro/2019, depois21
disso terá 30 dias de férias, portanto, a aposentadoria está prevista para 27/fevereiro/2019.22

23
* A Profa. Guita Debert também tinha direito a 01 bloco de licença prêmio, que agendou para o24

período de 21/maio/2018 a 20/08/2018, portanto, a aposentadoria está prevista para25
01/setembro/2018.26

27
* Conforme foi aprovado na reunião de departamento de abril/2018, a Profa. Emília usufruirá28

licença prêmio no 1º sem/2019 e, logo após, pretende se aposentar.29
30

Prof. Ronaldo falou ainda sobre o problema da não reposição dos professores que estão31
aposentando. Relembrou sobre os critérios que foram definidos na Congregação para as promoções32
horizontais e verticais na carreira MS, e que para as novas contratações ainda não haviam sido33
definidos estes critérios, portanto, a Direção do instituto solicitou que os departamentos conversassem34
para definir alguns critérios e que estas informações fossem enviadas à Direção até o final do mês de35
outubro/2018, para apreciação e deliberação na Congregação do mês de novembro/2018.36
Complementando a informação, o professor informou que os chefes de departamento já tiveram uma37
primeira conversa e solicitaram às secretarias que preparassem um levantamento que servirá como38
base para a próxima conversa entre as chefias. Este levantamento deverá abranger o período de 1º39
sem/2016 a 2º sem/2018 e contemplar os seguintes critérios:40

41
1º) aposentadorias que aconteceram no período e que não foram repostas;42
2º ) carga de trabalho (disciplinas oferecidas e orientações) por docentes e por departamento;43
3º ) necessidades dos departamentos.44

45
 Previsão de afastamentos dos docentes do departamento:46

Profa. Artionka retomou a questão mencionando que na reunião departamental de abril/2018 foi47
definido que os afastamentos poderiam ser solicitados apenas por 1 semestre. A professora reafirmou a48
problemática desta questão, informando que conversou com vários colegas individualmente e todos49
apontaram a inviabilidade de organizar um estágio no exterior restrito a apenas 1 semestre. Nestas50
conversas com outros docentes com interesse semelhante, inicialmente pensou-se em propor uma nova51
tentativa de organização para viabilizar as saídas, mas concluiu-se que isso não é possível diante do52
número de docentes do departamento, então, a única alternativa restante é levar esta questão para53
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outro patamar, solicitando que a Reitoria tome providências para viabilizar o afastamento de docentes54
para o exterior, para realização de estágio pós-doutoral. A Profa. Artionka sugeriu ainda que uma das55
formas da Reitoria tentar solucionar esta questão é através de concursos para contratação de56
professores substitutos temporários, cuja contratação seria atrelada aos afastamentos de docentes da57
universidade, já que a formação continuada e a internacionalização do corpo docente é interesse58
também da universidade.59

60
Foi agendada uma reunião para o dia 23/agosto/2018, com a participação de todos os docentes do61

departamento que tem interesse em solicitar afastamentos para os próximos semestres. E foi definido62
também que a secretaria do departamento verificará as possibilidades e os procedimentos para a63
contratação de professores substitutos.64

65
66

2- Do PPGAS:67
68

 Processo Seletivo:69
Profa. Nashieli informou sobre a abertura do processo seletivo do PPGAS. Em virtude da greve70

houve uma alteração no calendário, portanto, o período de inscrições começou no dia 08/agosto e71
será até 28/agosto/2018. O processo terá algumas mudanças, uma delas é a diminuição da72
quantidade de vagas , que tem relação com o número de vagas por orientador.73

74
 Reunião do Fórum de Coordenadores da área de Antropologia e Arquelogia da CAPES:75

Profa. Nashieli informou que a reunião aconteceu em Florianópolis, durante um Congresso de76
Antropologia. O Prof. Antônio Carlos, coordenador da área, participou da reunião e disse que o77
cenário referente às perspectivas tanto da CAPES como do CNPq para 2019 é muito ruim. Ele78
informou que a CAPES é a que se mantém minimamente íntegra em relação ao MEC, pelo menos até79
as eleições.80

No dia 11/setembro haverá outra reunião do Fórum, em Brasília, para uma nova discussão sobre81
o documento de área. Para isso, houve uma divisão de tarefas dentro do Fórum, para discussão do82
documento. O Prof. Antonio Carlos disse ainda que, depois de avaliado o documento de área83
percebeu-se que há muitas discrepâncias no documento, que foi guia para a última avaliação, então,84
ficou resolvido que será retomando o documento de área de Lia Zanotto, que foi coordenadora de85
área em 2013, pois estámais completo que o último.86

O Prof. Antonio Carlos também tem pedido indicação de nomes, com certa urgência, para87
participar das comissões da CAPES.88

Depois desta reunião do dia 11/09 haverá também uma outra reunião do Fórum de89
Coordenadores na ANPOCS.90

Outra questão que surgiu na discussão do Fórum, é que os coordenadores atuais dos PPGs91
indiquem o Fórum qual é data que vão sair da coordenação, com o objetivo de que alguns meses92
antes da saída do atual coordenador, o coordenador que assumirá na sequência já comece a93
participar das discussões do Fórum de Coordenadores da área, para se interarem das questões e94
também para que o Coordenador da Área tenha ideia das sucessões das coordenações dos PPGs.95
Neste sentido, a Profa. Nashieli informou também que ficará na Coordenação do PPGAS até96
julho/2019, portanto, o departamento precisará começar a pensar na questão do próximo97
coordenador.98

99
 Cobrança da CAPES para ex-bolsistas (03 casos no PPGAS):100

A UNICAMP recebeu cobrança da CAPES referente à bolsistas que estão em situação irregular101
(prazos de defesa, estágio no exterior, duplicação de bolsa), e que os alunos terão que devolver à102
CAPES o valor integral ou parcial da bolsa. Estas cobranças estão sendo feitas aos alunos, mas através103
dos PPGs,que ficam responsáveis por cobrar diretamente os alunos. Profa. Nashieli sugere que este104
assunto seja discutido na reunião do PPGAS, já que é possível que o programa receba outras105
cobranças.106
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Os demais professores sugerem que também seja discutido na reunião do PPGAS que se o aluno107
não qualificar no prazo definido pelo programa, que seja penalizado com a suspensão da bolsa.108
Entretanto, este prazo para qualificação foi definido recentemente pelo PPGAS, portanto, a situação é109
problemática mais para alunos ingressantes em anos anteriores, quando ainda não havia a definição110
de um prazo máximo para qualificar.111

Prof. Antonio Guerreiro acrescentou que além da CAPES cobrar os alunos para a devolução do112
valor recebido, é possível que, mais a médio prazo, os PPGs também sejam penalizados de alguma113
forma, provavelmente através de redução do número de bolsas do programa. Profa. Nashieli114
informou que já para o ano de 2019, não há nenhuma cota de bolsa que será disponibilizada para os115
ingressantes do Doutorado. O PPGAS solicitará à PRPG 03 cotas de bolsas emergenciais, mas até o116
momento não há nenhuma bolsa. Neste contexto, os professores comentaram sobre algumas117
medidas que talvez precisem ser analisadas, como por exemplo: chegar ao ponto de não realizar mais118
processos seletivos ou condicionar as aprovações no processo à solicitações previamente submetidas119
à FAPESP e aprovadas.120

Alguns professores relataram também que a FAPESP parece considerar certos critérios, como o121
supervisor ter em andamento Projeto Temático ou Projeto de Jovem Pesquisador para conceder bolsa122
aos alunos. Neste sentido, foi ratificada a importância de tais tipos de projetos serem submetidos à123
FAPESP, considerando a situação crítica das perspectivas de bolsa da CAPES e do CNPq.124

Foi sugerido também que os professores membros das bancas de seleção informem aos125
candidatos, no momento da entrevista, da situação de bolsas do programa, para que ao realizar a126
matrícula eles estejam cientes de que as perspectivas atualmente não são boas.127

Outra sugestão apresentada foi a de uma conversa com a Profa. Dra. Heloisa Pontes, para128
entender melhor sobre estes critérios e considerações feitas pelas FAPESP.129

130
 Agenda das Quartas da Antropologia do semestre:131

Agosto - Palestrantes Prof. Antonio Carlos e Prof. Sérgio Carrara (29/8, às 17h);132
Setembro - Profa. Lisa Sanches (26/9);133
Outubro - Prof. Ronaldo Almeida (31/10);134
Novembro - Profa. Daniela Manica (LabJor).135

136
 CAPES Livros:137

Profa. Nashieli informou que a submissão do material é em fluxo contínuo, portanto, os livros já138
podem ser encaminhados para Márcia (secretaria do PPGAS) ou Rita (DataCapes).139

A secretaria do Depto. enviará um e-mail com lembrete para todos os professores, informando140
sobre fluxo contínuo e prazo final.141

142
 Definição de nova data para realização da reunião extraordinária sobre o PPGAS:143

Foi definida a data de 17/outubro/2018 para realização da reunião extraordinária sobre o PPGAS.144
Será no mesmo dia da reunião de departamento, mas a proposta é que a pauta da reunião145
departamental seja mais enxuta, para que a reunião seja direcionada aos assuntos do PPGAS.146

Foram definidos os membros que integrarão a comissão para reestruturação das linhas do PPGAS:147
Profs. Artionka Capiberibe, Antonio Guerreiro e Christiano Tambascia.148

149
150

3- Da Graduação:151
152

 Seleção PED para 2º semestre de 2018:153
Profa. Artionka informou que a seleção do PED ocorreu e que, após a seleção houve demanda de154

02 alunas bolsistas CAPES que perderam o prazo de inscrição para a seleção PED e, por exigência da155
CAPES, precisavam realizar 02 estágios docente, inclusive por ser esta uma condição estabelecida pela156
CAPES para realização do PDSE. Foi possível inscrever as duas alunas no momento que o sistema PED157
foi disponibilizado para algumas alterações.158
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A Profa. Nashieli informou que esta informação sobre a exigência do estágio docente para bolsistas159
CAPES já foi incluída no termo assinado pelo bolsistas no momento da matrícula, a partir deste ano.160

161
Profa. Artionka informou também que não gostaria de continuar responsável pelo processo de162

seleção PED, pois já está à frente desta seleção há 03 semestres. A sugestão do departamento é para163
que, a exemplo das bancas do processo seletivo e de prêmios, seja definida também, anualmente,164
uma comissão para o processo de seleção dos PEDs. Todos os presentes concordaram com a165
sugestão.166

167
 Relato do Pós-Doc Hugo Soares sobre disciplina oferecida no 1º semestre de 2018:168

Hugo informou que no 1ºs/2018 ele ofereceu a disciplina “Ensino de Antropologia: Temas e169
Conceitos Fundamentais” (obrigatória da Graduação - 1º semestre) e montou um programa que170
funcionou relativamente bem, mas ele sugere que, para as próximas vezes que esta disciplina for171
oferecida, é bom que haja uma ponte com a Licenciatura, para que o conteúdo da disciplina não fique172
muito perdido.173

Prof. Ronaldo agradeceu o relato do Hugo e informou que talvez até poderia sugerir uma pessoa174
para oferecer esta disciplina no próximo semestre, devido à forte experiência que tem na Licenciatura175
mas que conversará com a pessoa antes e se der certo, será bom que o Hugo o ajude a pensar no176
programa para o próximo oferecimento do curso.177

178
179

PAUTA180
181

1) Seleção para novo bolsista PNPD/CAPES (PPGAS), para início a partir de novembro/2018.;182
Cota está atualmente implementada para Hugo Soares, cujo vínculo terminará em 31/10/2018.183
Foi definido que haverá seleção para o novo bolsista, mas que a bolsa PNPD será renovada para o Hugo até184
28/fevereiro/2019, e o novo bolsista assumirá a cota a partir de março/2019.185
A secretaria do departamento verificará com a secretaria do PPGAS os prazos e procedimentos para esta186
seleção.187

188
2) Ingresso do Prof. Piero Leirner (UFSCar) no Programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc sem bolsa),189

com supervisão do Prof. Antonio Guerreiro, para o período de 31/07/2018 a 01/02/2019;190
Aprovado.191

192
3) Ingresso do Prof. Marco Alejandro Tobón Ocampo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD),193

pelo período de 01/08/2018 a 31/07/2020, com bolsa FAPESP e supervisão da Profa. Nashieli Loera;194
* Credenciamento do Prof. Marco Tobón no PPGAS, como colaborador, para ministrar disciplinas e195
orientar.196
O Prof. Marco Tobón participou da reunião e apresentou seu projeto de Pós-Doutorado.197
Aprovado o ingresso no programa e o credenciamento no PPGAS.198

199
4) Ingresso do Prof. Stelio Marras (IEB/USP) no programa de Professor Colaborador, pelo período de200

01/08/2018 a 31/07/2020, para finalidade de co-orientação dos doutorandos Lucas Lima dos Santos e201
Maria Luiza Assad, orientandos da Profa. Joana Cabral;202
* Credenciamento do Prof. Stellio Marras no Doutorado/PPGAS, como colaborador, para co-orientar.203
Aprovado o ingresso no programa e o credenciamento no PPGAS.204

205
5) Renovação do vínculo da Profa. Aline Fonseca Iubel no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado206

(PPPD) , para o período de 01/07/2018 a 30/06/2019 (prorrogação da bolsa FAPESP), sob a supervisão do207
Prof. Antonio Guerreiro;208
Aprovado.209

210
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6) Homologação da aprovação ad referendum da renovação do vínculo do Prof. Geraldo Luciano Andrello no211
programa de Professor Colaborador, para o período de 01/08/2018 a 31/07/2020, para continuidade da212
co-orientação da aluna Patrícia Veiga (DO/PPGAS), orientada pela Profa. Artionka Capiberibe;213
Aprovado.214

215
7) Atualização das disciplinas concursáveis do Depto. Antropologia;216

Sobre este item foi definido que é será melhor fazer esta atualização depois da reestruturação das linhas217
do PPGAS.218

219
8) Convênio entre IFCH/UNICAMP e empresa Solamaz;220

(Profa. Artionka)221
Trata-se de um projeto de levantamento de necessidades de energia solar em Terra Indígena, com222
cooperação da empresa francesa SOLAMAZ, especializada em eficiência energética, especificamente em223
locais isolados.224
Profa. Artionka apresentou a proposta do convênio.225
Aprovado.226

227
9) Indicação de um docente para composição da Comissão Interna do Processo de Avaliação Institucional da228

UNICAMP (2014-2018);229
Devido ao quadro muito restrito de docentes na ativa do Depto. Antropologia e pelo fato de todos estarem230
engajados em cargos representativos ou comissões institucionais, o departamento não tem possibilidade231
de fazer a indicação.232

233
10) Decisão sobre limite de número de vagas de orientação no regulamento (problemas recentes);234

(PPGAS - Profa. Nashieli)235
Profa. Nashieli relembrou o acordo que foi estabelecido de 08 orientandos por docente, mas que por236
algumas situações específicas acaba não sendo respeitado.237

238
A sugestão do departamento é de que seja incluída no regimento do programa a informação do número239
máximo de 08 orientandos por docente e que serão aceitas exceções desde que devidamente240
justificadas e avaliadas pelo subcomissão do programa.241

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

ATA nº 04/2018 (reunião do mês de agosto/2018).263


