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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO DE1
2017, NA SALA 14-B – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO2

3
Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo Machado de Almeida, com a4
presença dos docentes , Antonio Roberto Guerreiro Jr., Artionka Capiberibe, Christiano Key Tambascia, Emilia Pietrafesa de Godoi,5
Guita Grin Debert, Joana Cabral de Oliveira, José Maurício Paiva Andion Arruti, Maria Suely Kofes, Nashieli Cecília Rangel Loera,6
Omar Ribeiro Thomaz, Ronaldo Rômulo Machado de Almeida, Susana Soares Branco Durão e Taniele Cristina Rui; e os7
representantes discentes Chryslen Gonçalves, Fernanda Borges, Raquel S. Okano, Bruno R. Ferreira, Ana Luiza C. Licurci e Matheus8
H. H. S. Fagundes.9
Justificaram ausência as professoras Heloisa Andre Pontes e Isadora Lins França .10

11
Aprovação da Ata:12
Ata da reunião de junho/2017 - APROVADA13
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pf-ifch/ata_21-06-2017.pdf14

15
Informes:16

17
1- Gerais:18

 Escola São Paulo de Ciência Avançada (ESPCA) - (Profa. Nashieli)19
Profa. Nashiele - relata que a ESPCA foi um ótimo trabalho. Muito intenso, porém, com muitos resultados20

positivos. Entretanto, relatou que apesar de ter sido um sucesso, a Unicamp boicotou o tempo inteiro o evento, sem21
representação da Direção do instituto em nenhum momento, e inclusive sem justificativa para esta ausência. Houve22
participação de representantes da Unicamp, Fapesp, mas nenhuma representação da Direção do IFCH.23

Também houve problemas com infraestrutura do IFCH/Unicamp, sendo que não houve apoio da Direção do24
instituto nem em relação a esta questão. Foi necessário usar salas do IA e também do Ciclo Básico, e mesmo nestes locais,25
houve muitos problemas de ordem administrativa e de infraestrutura.26

A Profa. Guita - lembra que apesar de todos os problemas relatados pela Profa. Nashieli, o trabalho foi muito27
bom, e toda a equipe da organização do evento merece ser parabenizada.28

Profa. Emília - sugere que estes problemas sejam levados para a reunião da Congregação do IFCH.29
Profa. Nashieli - informa que as avaliações feitas pelos próprios alunos da ESPCA, foram todas muito positivas,30

exceto no que diz respeito às questões de infraestrutura.31
32

 Visita da Profa. Cristina Larrea Killinger, da Universidade de Barcelona, que está visitando a Unicamp e participou33
de várias atividades durante a semana.34

Profa. Cristina - fala um pouco sobre o Departamento de Antropologia da Universidade de Barcelona e sobre o35
interesse daquele departamento em estabelecer parcerias e convênios com o Depto. Antropologia do IFCH/Unicamp.36

Prof. Omar - comenta sobre sua visita à Universidade de Barcelona e sobre os contatos que lá estabeleceu,37
também visando parceiras institucionais.38

39
 Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação40

O período de inscrições está aberto, de 14 a 29/08/2017. As orientações e regulamento foram enviados por e-41
mail aos docentes do departamento, e as inscrições deverão ser feitas diretamente na secretaria do departamento.42

43
2- Do Departamento:44

 Quartas de antropologia de agosto;45
Profa. Nashieli - informa que o evento acontecerá no dia de hoje (16/08/2017), às 17h, com a presença do Prof.46

João Pacheco de Oliveira (convidado)47
48

 IV EMBRA (Profa. Nashieli);49
Profa. Nashieli - apresenta o cartaz do evento, que ficou pronto. Informa que foi aprovado um edital do CNPq,50

para financiar o evento.51
52

 Recolhimento de informações para planejamento trienal de afastamentos;53
Prof. Ronaldo - informa que enviará e-mail solicitando informações sobre intenções de afastamentos para os54

próximos três anos, para organização de dados sobre o oferecimento de disciplinas.55
Prof. Ronaldo - consulta os demais presentes sobre qual deve ser o período contemplado no planejamento de56

oferecimento disciplinas, e as sugestões são de que este planejamento seja anual.57
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Profa. Joana - sugere também que o oferecimento das disciplinas seja organizado de modo a haver uma58
rotatividade de docentes entre disciplinas obrigatórias e optativas, e entre Graduação e Pós-Graduação.59

Na discussão sobre o assunto, menciona-se também a sugestão de um gráfico das disciplinas já oferecidas pelos60
docentes, para ajudar na definição/planejamento dos próximos semestres.61

Prof. Antonio - menciona que este levantamento já foi feito pelo Alexandre e que pode ser recuperado.62
Prof. Ronaldo - informa que quando se definem as grades semestrais, já é contemplado e analisado o63

oferecimento de disciplinas nos dois semestres anteriores, pensando justamente nesta rotatividade.64
Prof. Ronaldo - sugere que seja feita uma reunião com pauta única para realização do planejamento de65

disciplinas anual.66
Representantes discentes da Graduação - fala sobre a ideia dos estudantes sugerirem temas para definição de67

disciplinas optativas a serem oferecidas. Eles pedem que seja verificada a possibilidade deste item entrar como pauta da68
reunião em que se fará o planejamento anual das disciplinas, ou em alguma outra reunião específica.69

70
 Horário de atendimento da Secretaria do Departamento;71

De segunda à sexta-feira, das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h.72
73

 Novo grupo de representação discente (agosto/2017 a agosto/2018).74
Prof. Ronaldo - pede que sejam discutidos os critérios para a representação discente entre estudantes da75

Graduação e da Pós-Graduação.76
77

A composição da representação discente fica definida da seguinte forma:78
79

1 representante titular e 1 suplente da Graduação (diurno)80
1 representante titular e 1 suplente da Graduação (noturno)81
1 representante titular e 1 suplente da Pós-Graduação (Mestrado)82
1 representante titular e 1 suplente da Pós-Graduação (Doutorado)83

84
Graduação85
Raquel S. Okano (Titular - Graduação)86
Bruno R. Ferreira (Titular - Graduação)87
Ana Luiza C. Licurci (Suplente - Graduação)88
Matheus H. H. S. Fagundes (Suplente - Graduação)89
*** Período desta representação (Graduação): agosto/2017 a agosto/201890

91
Pós-Graduação92
Chryslen Gonçalves (Titular - Mestrado)93
Fernanda Borges (Suplente - Mestrado)94
Jordana Barbosa (Titular - Doutorado)95
Carlos Eduardo (Suplente - Doutorado)96
*** Período desta representação (Pós-Graduação): abril/2017 a abril/201897

98
99
100

3- Do PPGAS:101
 Informação sobre processo seletivo PPGAS.102

Profa. Nashieli - informa que houve uma baixa nas inscrições para ingresso no Mestrado e Doutorado do PPGAS.103
104

 Reparo de equipamentos105
Profa. Nashieli - informa que, em virtude de um edital da PRPG, até 12/Setembro/2017 o IFCH precisa enviar106

uma lista de equipamentos, relacionados às atividades da Pós-Graduação, que precisam de algum tipo de reparo e/ou107
manutenção. Ela informa que os docentes que tiverem alguma demanda, deverão enviar por e-mail para o Mário Gobbi108
(Diretor Adminsitrativo/IFCH), os equipamentos e o orçamento da manutenção.109

110
 Eventos111

Prof. José Maurício e Profa. Nashieli - informam sobre alguns eventos que foram organizados pelo PPGAS112
recentemente, destacando sua importância.113

114
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Prof. Christiano - informa sobre o Projeto de Lei “queima de arquivos”, que foi reavivado recentemente. A115
Secretaria de Cultura da Câmara dos Deputados pediu ajuda ao AEL para organizar uma mostra para a “campanha pró-116
memória” da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, que acontecerá no mês de setembro/2017.117

118
Profa. Susana - fala sobre alguns eventos que organizou:119
1. Evento “Faces de Campinas”, realizado na semana passada (10 e 11/agosto/2017), em parceria com a PUC.120
2. Evento sobre “Segurança como bem moral do mercado”, a ser realizado nos dias 21 e 22/agosto/2017, no121

IFCH / Unicamp.122
123

Profa. Susana - ressalta a necessidade e importância da participação de alunos do IFCH nos eventos organizados124
pelo instituto, o que tem deixado muito a desejar.125

Profa. Suely Kofes - acrescenta que o número de alunos do IFCH não é grande o suficiente para atender a todos126
os eventos do instituto, que são muitos, por isso há uma certa evasão. Ela sugere ainda que sejam pensadas alternativas127
para tornar alguns eventos, parte integrante de disciplinas e/ou de outras atividades, de modo a tentar aumentar a128
participação dos alunos nestes eventos. Como exemplo, a Profa. Suely cita as Oficinas de Etnografia (ODE) que poderiam129
estar no lugar do curso de Projetos, da Pós-Graduação (disciplina).130

Prof. Ronaldo - informa que, neste caso específico do ODE, as oficinas e a disciplina de projetos são coisas131
diferentes, que não competem entre si, mas concorda que as oficinas (ODE) podem ser incorporadas de alguma forma132
pelo PPGAS.133

Profa. Nashieli - cita o exemplo das Quartas de Antropologia, atividade cuja participação passou a contar como134
créditos para os alunos do PPGAS, o que tem estimulado a participação deles no evento.135

Representantes discentes - falam que os alunos do curso noturno tem dificuldade para participar dos eventos136
por causa dos horários das disciplinas do curso, pois os eventos geralmente estendem-se até final da tarde ou início da137
noite, inviabilizando a participação dos alunos, que precisam considerar o horário de início de suas disciplinas e também138
o horário de jantar do restaurante universitário (RU).139

Prof. Omar - sugere a possibilidade de se pensar em um dia da semana para não serem oferecidas disciplinas no140
curso noturno, de modo a tentar concentrar neste dia os eventos que se estendam até a noite, para que os alunos do141
curso noturno tenham viabilidade de participar.142

143
 Pesquisa da FCM/Unicamp sobre “Como é a Graduação?”144

Prof. Omar - informa sobre um grupo da FCM, do qual ele está participando, que está estudando/pesquisando145
sobre “como é a Graduação”. A pesquisa é feita através de questionários que serão respondidos por alunos dos cursos de146
Graduação da Unicamp. O contato sobre a viabilização deste questionário será feito diretamente com os docentes147
responsáveis pelas disciplinas.148

149
PAUTA150

151
1. Indicação de docente do IFCH para integrar GT do PATGEN (Patrimônio Genético), liderado pela Dra. Glyn Figueira.152

(Atividades de pesquisa científica, bioprospecção, desenvolvimento tecnológico e as atividades didáticas que envolvam o153
Patrimônio Genético);154
Indicação da Profa. Joana. Cabral de Oliveira155

156
Prof. Antonio - Informa que, desde 2012, todos os projetos de pesquisa (alunos e docentes), em andamento ou ainda não157
iniciados, devem ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa. Projetos em andamento devem submeter à avaliação158
apenas as atividades do cronograma futuro, e não as que já foram realizadas.”159

160
O procedimento é realizar um cadastro na Plataforma Brasil, criar um novo protocolo de pesquisa e inserir as informações161
solicitadas pela plataforma.162

163
Os prejuízos da não submissão dos projetos ao comitê, são incertos. Havendo denúncias sobre procedimentos de pesquisa,164
não contaremos com o apoio do Comitê de Ética da Unicamp. Havendo fiscalização por parte da CONEP, o que se vislumbra165
para um um futuro próximo, não sabemos como isso impactará na homologação de defesas.166

167
Foi mencionada também a sugestão de que esta obrigatoriedade seja aplicada como um dos pontos da disciplina de projetos.168

169
2. Ingresso da Profa. Amnéris no programa de Professor Colaborador da Unicamp. Aposentadoria em 12/09/2014. O vínculo170

será retroativo aos períodos 13/09/2014 a 12/09/2016, e renovação de 13/09/2016 a12/09/2018;171
APROVADO172

173
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3. Início do vínculo de José Carlos Gomes da Silva (vínculo UNIFESP), junto ao Programa de Pesquisador Colaborador (sem174
bolsa), para o período de 01/08/2017 a 31/07/2019 (Supervisora: Profa. Maria Suely Kofes);175

APROVADO176
177

4. Aprovação da coorientação de Rodrigo Ferreira Toniol (Pós-Doc junto ao Depto, sob supervisão do Prof. Ronaldo), ao178
projeto de Mestrado do aluno Jeferson Batista da Silva (RA: 190263), orientado pelo Prof. Ronaldo Almeida.179

APROVADO180
181

5. Renovação vínculo PPPD Luís Gustavo de F. Rossi, até agosto/2018 (data término Bolsa CAPES) - Supervisora: Heloisa182
Pontes183

APROVADO184
185

6. Encerramento vínculo Pesquisador Colaborador (sem bolsa) de Melvina Afra Mendes Araújo (01/11/2016 a 30/06/2017)186
(Supervisor: Omar).187

APROVADO188
Indicação de parecerista: Prof. Omar189

190
7. Escolha de logotipo do PPGAS;191

A imagem foi apresentada pelos Profs. Nashieli e Antonio, que explicaram que os serviços gráficos foram feitos conforme192
as especificações passadas à gráfica. Todos os que estavam presentes gostaram do logo, mas foram feitas algumas sugestões193
sobre detalhes da imagem, de modo que não ficou definido que será exatamente da forma como foi apresentado, mas que as194
sugestões que foram dadas serão analisadas antes de definir a imagem do logotipo.195

196
8. Indicação de docentes para participação do Prêmio Zeferino Vaz.197

(docentes que tenham pelo menos os 2 últimos RADs consecutivos aprovados e que tiveram seus relatórios de atividades198
entregues até 31/12 do ano anterior e aprovados pela Congregação até 31/05/2017);199

Nenhum docente será indicado neste ano.200
201

9. Abertura de processo para vínculo de Professor Colaborador para o Prof. Dr. Geraldo Luciano Andrello, que foi202
credenciado como Professor Participante no PPGAS para coorientar a aluna de Doutorado Patrícia Regina Vannetti Veiga ,203
orientanda da Profa. Dra. Artionka Capiberibe.204

APROVADO205
206

10. Abertura de processo para vínculo de Professor Colaborador para o Prof. Dr. Luís Felipe Bueno Sobral, que foi credenciado207
como Professor Participante no PPGAS para coorientar o aluno de Doutorado Rafael Nascimento César , orientando da208
Profa. Dra. Heloísa André Pontes.209

APROVADO210
211

11. Abertura de processo para vínculo de Professor Colaborador para a Profa. Dra. Aline Castilho Crespe, que foi credenciado212
como Professora Participante ano PPGAS para coorientar a aluna de Mestrado Elis Fernanda Corrado, orientada pelo Profa.213
Nashieli Cecilia Rangel Loera.214

APROVADO215
216

12. Abertura de processo para vínculo de Professor Colaborador para o Prof. Dr. Everardo Agustin Garduño Ruiz, que foi217
credenciado como Professor Participante no PPGAS para coorientar a aluna de Doutorado Maria Berenice Morales Aguiar,218
orientanda do Prof. Mauro Almeida.219

APROVADO220
221

13. Abertura de processo para vínculo de Professor Colaborador para a Profa. Dra. Andrea Carolina Schvartz Peres, que foi222
credenciada como Professora Participante no PPGAS para coorientar a aluna de Mestrado Nícolas Rocca Braguaia,223
orientando da Profa. Dra. Bela Feldman.224

APROVADO225
226
227

14. Convênios - Parcerias institucionais228
229

* Convênio institucional com a Universidade Javeriana, Colômbia230
Profa. Nashiele - pede que os presentes leiam o esboço do convênio, que será disponibilizado a todos posteriormente, e231

façam sugestões ao texto.232
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Estas sugestões deverão ser informadas até a data da próxima reunião de departamento.233
234

* Convênio institucional com a Universidade de Leiden, Holanda.235
Profa. Nashieli - Informa que está trabalhando em uma proposta inicial do convênio, através do contato com a Profa.236

Mariana Françoso, que foi recentemente contratada pela Univ. De Leiden. Ela pede ainda que, se houver sugestões também237
para esta proposta, que sejam encaminhadas a ela.238

239
15. Organização do evento "100 anos de Jean Rouch" (Raquel Spessotto Okano)240

Proposta inicial de evento que esta sendo apresentada pelos alunos. Raquel Okano apresentou a ideia e pediu ajuda aos241
docentes para organização do evento, indicação de palestras e acréscimo de outras ideias.242

Não há ainda uma data fechada para o evento, mas os docentes pedem que os estudantes encaminhem um proposta de243
cronograma, para organização junto com os demais eventos do semestre.244

245
246

ATA nº 05/2017 (reunião do mês de agosto/2017).247


