
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
DIA 16 de MAIO 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 Artionka Manuela Góes Capiberibe, Christiano Key Tambascia,2
Emília Pietrafesa de Godoi, Nashieli Cecília Rangel Loera, Omar Ribeiro Thomaz, Ronaldo Rômulo Machado de3
Almeida e Taniele Cristina Rui; e os representantes discentes Ana Luiza C. Licurci, Chryslen M. B. Gonçalves e4
Raquel S. Okano.5
A professora Maria Suely Kofes justificou sua ausência, a professora Joana C. de Oliveira está em licença6
maternidade, o professor José Maurício P. A. Arruti está em afastamento internacional e a professora Guita G.7
Debert está em férias.8

9
Aprovação da Ata:10
Ata da reunião de abril/2018 - APROVADA.11
(arquivo enviado por e-mail)12
___________________________________________________________________________________________________13

14
INFORMES15

16
17

1- Do Departamento:18
19

 Ausência de inscrições para PED B até o momento;20
Prof. Ronaldo informou que para a seleção ao PED C, que ficará com a disciplina Antropologia II,21
há 3 candidatos até o momento. Já para o PED B, que ficará com a disciplina de Estágio22
Supervisionado em Ciências Sociais, ainda não houve nenhuma inscrição.23
A principal questão relatada pelo professor é que disciplina de estágio exige experiência24
especifica de alguém que já tenha trabalhado com Ensino Médio, para poder estabelecer um25
programa que abranja a especificidade desta disciplina.26

27
A sugestão levantada pelos presentes foi que os docentes pensariam em qual(is) de seus28
orientandos atenderiam a este requisito da experiência (e também aos demais requisitos da29
seleção) e conversariam com eles, indicando para que se inscrevessem no processo de seleção ao30
PED.31

32
33

2- Do PPGAS:34
35

 Profa. Nashieli informou que o evento Quartas da Antropologia do mês de maio/2018 contará com36
a presença da Profa. Emília Pietrafesa de Godoi, falando sobre o tema “Caboclos na Terra do37
Santo: umMundo Composto”. Será no dia 30/05, às 17h, na sala da Congregação do IFCH;38

39
 Profa. Nashieli informou que o Prof. Antonio Guerreiro será avaliador do Comitê de Avaliação da40

CAPES (PAEPE);41
42

 Profa. Nashieli informou que a PRPG reiterou as concessões de bolsa PDSE/CAPES para as alunas43
Ana Elisa Bersani (sanduíche na Universidade de Lisboa) e Fernanda Amaro (sanduíche na44
Universidade de Aberdeen);45

46
 Profa. Nashieli informou sobre as propostas que foram inscritas no edital CAPES - PRINT (Programa47

Institucional de Internacionalização), conforme já havia sido detalhado na reunião anterior.48
Informou ainda que houve uma tentativa da Reitoria de indicar uma comissão específica para49
integrar o PRINT, mas os indicados finais foram Prof. Thomaz Dwyer e Prof. Roberto do Carmo;50
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 Sobre o Prêmio ANPOCS, Profa. Nashieli informou que a comissão avaliadora (Profs. Adriana51
Pisciteli, Antonio Guerreiro e Emília Godoi) recebeu 06 inscrições de Doutorado e 08 inscrições de52
Mestrado.53
As indicações foram para o trabalho de Debora Rio From para concorrer à melhor dissertação54
(orientador: Prof. Ronaldo Almeida / Co-orientadora: Profa. Taniele Rui), e de Daniela Feriani para55
concorrer à melhor tese (orientadora: Profa. Guita Debert);56

57
 Sobre o Prêmio CAPES de Tese, Profa. Nashieli informou que as indicações serão enviadas até58

27/junho/2018.59
Prof. Christiano mencionou a necessidade de definir de forma mais clara quais os critérios para60
que os trabalhos inscritos sejam indicados ou não para os prêmios.61

62
63

3- Da Graduação:64
65

 Profa. Artionka informou que os representantes da Comissão de Graduação se reuniram para66
conversar sobre a questão da maioria das disciplinas de orientação não contarem carga didática67
para o docente (questão que foi apresentada na reunião departamental de abril/2018). Na68
conversa, foram levantadas algumas sugestões para o problema e foram apontados alguns pontos69
que precisarão ser considerados mediante qualquer alteração que venha a ser sugerida para os70
catálogos;71

72
 Profa. Artionka informou também que foi realizada a reunião de avaliação dos cursos da Graduação,73

que contou com a presença substancial dos alunos. A principal demanda levantada pelos alunos foi de74
que haja uma maior proximidade com os discentes, e de acordo com esta demanda, foi proposto que75
após a SEMANACS seja reservado um dia para tratar de assuntos sobre a Graduação;76

77
78

PAUTA79
80

1. Definição da lista das possibilidades de progressão na carreira MS do Depto. Antropologia;81
82

Concurso para obtenção do Título de Professor Livre Docente (passagem do nível MS 3.2 para MS 5.1)83
- Emília Pietrafesa de Godoi84
- Omar Ribeiro Thomaz85
- Ronaldo Rômulo Machado de Almeida86

87

Promoção por Mérito do nível MS 3.1 para o nível MS 3.288
- Antonio Roberto Guerreiro Jr.89
- Artionka Manuela Góes Capiberibe90
- Christiano Key Tambascia91
- Isadora Lins França92
- Nashieli Cecília Rangel Loera93
- Susana Soares Branco Durão94

95
Ficou definido ainda que a secretaria enviará um e-mail com as orientações para abertura dos processos.96

97
2. Atualização da lista de disciplinas concursáveis - site da Secretaria Geral;;98

Disciplinas concursáveis são aquelas disponíveis no site da Secretaria Geral, utilizadas pelo departamento99
para realização de concursos.100
O ponto 2 foi retirado da pauta, pois no dia anterior à reunião (15/maio/2018), foi verificado que as101
disciplinas concursáveis não estavam mais elencadas no site da Secretaria Geral, e a justificativa obtida102
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através de contato telefônico é de que todas as disciplinas existentes no catálago passariam a ser103
consideradas concursáveis, não havendo mais necessidade de uma lista específica destas disciplinas.104

105
106

PAUTA SUPLEMENTAR107
108

3. Indicação de professor do programa de Pós-Graduação para participar da APCN (análise de propostas109
de cursos novos) da CAPES;110
(Profa. Nashieli)111
A CAPES solicitou que o Fórum dos Coordenadores indique nomes para participarem da Comissão de112
Avaliação dos novos cursos da CAPES. Esta comissão será formada por 5 professores da Antropologia e 5113
da Arqueologia. Cada programa de Pós-Graduação deverá indicar um nome, e o Fórum dos114
Coordenadores fará a escolha final a partir destas indicações.115

116
Os nomes abaixo foram apresentados pela Profa. Nashieli como sugestões de indicação:117
- Profa. Guita Grin Debert118
- Profa. Emília Pietrafesa de Godoi119
- Profa. Regina Facchini120

121
Como houve acordo de todos que estavam presentes, foi decidido que ela consultará as professoras.122

123
4. Solicitação da PRPG sobre tema de direitos humanos em disciplinas do PPGAS e Graduação no 2º124

semestre/2018;125
126

Profa. Nashieli informou que devido à comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos127
Humanos, a UNICAMP criará um observatório, através de uma plataforma virtual, e nesta plataforma128
deverão constar as disciplinas que serão oferecidas no 2º semestre de 2018 e que abordarão a temática129
de direitos humanos.130
Os professores abaixo relacionados informaram que abordarão o tema de direitos humanos no programa131
das disciplinas que oferecerão no 2ºs/2018:132

133
GRADUAÇÃO:134
- Profa. Artionka;135
- Prof. Ronaldo;136

137
PPGAS:138
- Profa. Taniele;139
- Prof. Ronaldo.140

141
A secretaria do departamento enviará consulta sobre este ponto, através de e-mail, aos docentes do142
departamento que não estavam presentes na reunião.143

144
5. Programa Professor Especialista Visitante em Graduação;145

Inscrições até 04/junho/2018.146
A Comissão de Graduação em Ciências Sociais enviará um e-mail informando a data limite para147

recebimento das propostas.148
149
150
151
152

ATA nº 03/2018 (reunião do mês de maio/2018).153


