
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

DIA 18 de ABRIL 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 R. Guerreiro Jr., Artionka M. G. Capiberibe, Christiano K.2
Tambascia, Emília P. de Godoi, Isadora L. França, Nashieli C. R. Loera, Omar R. Thomaz, Ronaldo R. M. de3
Almeida, Susana S. B. Durão e Taniele C. Rui; e os representantes discentes Chryslen Gonçalves e Jordana4
Barbosa; e os Pós-Docs Adriana M. Villálon, Anaxsuell F. da Silva e Josué Tomasini Castro.5
Justificaram ausência a representante discente Raquel S. Okano e o Pós-Doc Rodrigo F. Toniol.6
A professora Joana C. de Oliveira está em licença maternidade, o professor José Maurício P. A. Arruti está em7
afastamento internacional e a professora Guita G. Debert está em férias.8

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

14
INFORMES15

16
1- Gerais:17

18
 Prof. Omar - Falou sobre a data provável da defesa de tese de seu orientando Rodrigo Bulamah19

(18/06/2018). A ocasião será aproveitada para realização de um evento internacional, cujos20
convidados serão os membros que irão compor a comissão julgadora da banca.21

22
 Profa. Susana - Informou sobre o ODE (Oficinas de Etnografia), cujo tema abordado nas próximas23

reuniões será MEDO.24
25

 Representante discente informou que neste ano a SEMANACS acontecerá entre os dias 10 a 1426
de agosto, e pediu aos docentes, em nome da representação discente da Gradução, que liberem27
seus alunos para participação no evento.28

29
 Prof. Ronaldo - Informou que Marcos Lopes, professor do IEL, foi convidado pela Reitoria para ser30

representante da Comissão da Moradia, e, por sua vez, convidou o Prof. Ronaldo para também31
integrar o grupo de trabalho. O GT conta com 5 alunos e 5 professores e a ideia é de fazer uma32
pesquisa quantitativa e qualitativa sobre os moradores da moradia da UNICAMP.33

34
2- Do Departamento:35

36
 Carta de agradecimento ao Professor Etienne Samain (Instituto de Artes / UNICAMP) pela doação37

de seu acervo pessoal à Biblioteca do IFCH;38
Prof. Ronaldo informou sobre a carta que foi elaborada em agradecimento à doação do acervo39
do Prof. Etienne Samain à Biblioteca do IFCH. A carta será enviada ao professor.40

41
 Relato da reunião com representantes da instituição Massey University, da qual o Pós-Doc Josué42

Castro participou como representante do IFCH;43
Josué informou que os representantes da Massey University apresentaram uma proposta de44
colaboração futura, que se estende para além da UNICAMP, envolvendo também outras45
instituições da America Latina. Além disso, Josué relatou que na reunião ficou claro que o46
principal interesse da parceria envolve intercâmbio de docentes.47
Na reunião foi mencionado também um projeto relacionado ao IEL, associado com problemas de48
migrações, e nesta oportunidade o Josué apresentou o CEMI (Centro de Estudos de Migrações49
Internacionais), vinculado ao DA/IFCH.50
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Os representantes da instituição informaram que, havendo interesses específicos do51
departamento ou instituto, poderá ser feito contato com eles, para que eventuais ideias e52
propostas sejam desenvolvidas.53

54
3- Do PPGAS:55

56
 Relatório Sucupira57

Profa. Nashieli informou que o trabalho foi intenso, e além das dificuldades decorrentes do58
volume de informações, um grande problema foi a inconsistência dos Curriculos Lattes. A59
coordenadora solicitou aos docentes atenção especial em relação a este ponto e que seja60
repassado aos seus orientandos.61
Informou ainda que houve em 2017 o dobro de defesas em relação a 2016, o que já e um ponto62
positivo relacionado à avaliação da CAPES, que apontou como um dos problemas o fluxo de63
defesas.64

65
 Convênio Universidad Javeriana66

A proposta inicial deste convênio surgiu durante um evento no ano passado, por meio da67
participação dos Profs. Nashieli e Jose Maurício em uma reunião com representantes da68
Universidad Javeriana. Esta proposta foi apresentada ao DA também no ano passado e aprovada.69
Foi repassado aos docentes a proposta inicial do acordo que regerá o convênio para que enviem70
sugestões a serem incorporadas ao texto final. Agora, com os termos do convênio já definidos,71
será iniciada a tramitação.72

73
 Coordenador da área de Antropologia e Arqueologia da CAPES74

Depois da avaliação feita pela CAPES, o antigo coordenador da área, Russell Parry Scott, saiu da75
coordenação da área a pedido dos coordenadores dos Programas. Posteriormente, o fórum de76
coordenadores dos programas de antropologia sugeriu a Capes vários nomes para a coordenação77
da área de Antropologia e Arqueologia. Antônio Carlos de Souza Lima do Museu Nacional (UFRJ)78
foi o selecionado pela CAPES.79

80
 Profa. Nashieli relatou que recentemente houve um episódio no qual a CAPES enviou um email81

solicitando que o coordenador do programa retornasse o contato naquele mesmo dia do envio da82
mensagem, para assunto referente às bolsas do programa. No e-mail, a CAPES informou que uma83
das bolsas do programa já havia sido cortada e, caso o coordenador não retornasse o contato no84
prazo informado, seriam cortadas duas outras cotas do programa. A coordenação do PPGAS85
retornou o contato e recorreu à Pro-Reitoria de Pos-Graduação/UNICAMP para que fosse tomada86
alguma providência sobre o fato, e a PRPG enviou um oficio à CAPES pedindo esclarecimentos87
sobre o procedimento, mas a CAPES ainda não respondeu o ofício. E o resultado foi a perda de88
uma cota de bolsa;89

90
 Ateliê da Escrita91

Profa. Nashieli informou que o Pós-Doc Rodrigo Toniol está à frente deste projeto. Serão92
reuniões mensais e no primeiro módulo o tema abordado será “a escrita de artigos científicos”.93

94
 Profa. Taniele complementou o ponto anterior informando sobre a “Oficina da Escrita da95

UNICAMP”, um órgão que faz a tradução de artigos científicos e cada docente pode solicitar a96
tradução de até 3 artigos por ano;97

98
 Prof. Omar sugeriu que seja discutida a possibilidade de estabelecer um calendário de reuniões99

periódicas exclusivas do PPGAS, com os docentes que são membros do departamento de100
Antropologia e também com os colaboradores do programa;101
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102
 Foi definida também a data de 27 de junho (14 horas) para realização da reunião sobre o PPGAS103

neste semestre;104
105

4- Da Graduação:106
107

 Profa. Artionka informou aos docentes sobre 02 exigências que foram feitas pelo Conselho108
Estadual de Educação para os cursos de Licenciatura:109

110
- revisão das ementas das disciplinas obrigatórias da área, incorporando ao texto informações que111
expressem a finalidade das disciplinas em apresentar conteúdos específicos e obrigatórios de112
formação de professores do ensino médio;113

114
- indicação de quais itens da bibliografia destas disciplinas (2 a 3 referências bibliográficas ) atendem115
à exigência de conteúdos específicos e obrigatórios de formação de professores do ensino médio.116

117
118

 Profa. Artionka informou que a distribuição dos recursos destinados ao PED passará a levar em119
consideração 02 critérios: nota de avaliação da CAPES e carga didática docente. Com isso, os cursos120
da área de Humanas tendem a ser os mais prejudicados, já que as disciplinas que geralmente são121
abertas para oficializar as atividades de orientação são as leituras dirigidas, que não tem vetor122
prático e consequentemente não contam carga didática para o docente.123
Neste sentido, a Comissão de Graduação sugere aos departamentos que, para as atividades de124
orientação, os professores optem por abrir siglas de algumas disciplinas específicas que tem vetor125
prático e carga didática docente.126
A Profa. Andréia Galvão fez um levantamento de quais são estas disciplinas e a Profa. Artionka127
informou que repassará o documento aos docentes por e-mail.128
Foi definido ainda que estas disciplinas deverão constar na grade das disciplinas possíveis, a cada129
semestre, para que todos se lembrem.130

131
Profa. Susana sugeriu que para aumento da carga didática docente, sejam utilizados os sábados, o132
que é permitido pela UNICAMP.133

134
Prof. Omar complementou informando sobre a possibilidade de abertura de disciplinas para alunos135
que estão em pesquisa de campo.136

137
______________________________________________________________________________________________138

139
140

PAUTA141
142

1. Definição da grade de disciplinas do 2º semestre de 2018;143
Foram definidas as grades de disciplinas da Graduação e do PPGAS para o 2º semestre de 2018, mas144

alguns dias/horários de oferecimento ficaram para ser definidos após a reunião, por meio de conversa com os145
professores responsáveis por cada disciplina.146

As grades seguem como anexo ao final da ata.147
148

Foi decidido ainda que para as propostas de disciplinas a serem oferecidas por Pós-Docs que não sejam do149
Departamento deverão ser atendidos os seguintes critérios:150
- Carta do supervisor do pesquisador com a devida indicação;151
- Entrevista do interessado com o Coordenador do Curso (Graduação ou Pós-Graduação) e/ou Chefe do152
Departamento.153
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154
2. PEDs para o 2º semestre de 2018;155

1º) Informar a quantidade desejada entre bolsas C e B (normalmente cada depto. fica com 02 a 03156
bolsas C ou 01 bolsa B);157
* Ainda não há informação sobre quantidade das bolsas PED cedidas pela PRPG, mas é necessário158
fazer um planejamento, na medida do possível, quanto à quantidade desejada entre bolsas C e B.159
O Depto. Antropologia optou por 1 cota de PED B e, se houver disponibilidade de recursos, também 1160
ou 2 cotas de PED C.161

162
2º) Definir se haverá chamada para a seleção dos bolsistas PED ou se os docentes indicarão os alunos163
diretamente à Secretaria de Graduação.164
O Depto. Antropologia fará processo seletivo para seleção dos PEDs, a ser conduzido pela Profa.165
Artionka.166
Entretanto, em relação aos PEDs voluntários, os docentes poderão fazer as indicações diretamente167
para a Secretaria de Graduação.168

169
3. Previsão trienal de afastamentos;170

Foi apresentado o quadro feito no semestre passado e alguns docentes indicaram alterações em relação171
ao que haviam informado anteriormente.172
Os afastamentos que já foram definidos e aprovados pelo departamento são:173

174
- 2º sem/2018 - Afastamento Prof. Omar (licença prêmio)175

176
- 1º sem/ 2019 - Profa. Emilia (licença prêmio)177

- Prof. Antonio (a confirmar)178
179

Foi reforçada a ideia de que não é indicado acumular licenças prêmio.180
181

.182
4. Forma de utilização do recurso destinado para este ano (equivalente a 1 vaga nível MS-3.1 RDIDP =183

R$ 10.670,95);184
Deliberação CAD-01/2018, que cria o Programa de Desenvolvimento do Quadro Docente da Carreira do185
Magistério Superior e dispõe sobre a utilização de recursos a ele destinados.186

187
1) O Depto. Antropologia optou pela indicação da aplicação do recurso em progressões na carreira MS.188
2) Reforçou ainda a necessidade de separação das rubricas de progressão na carreira e de novas189
contratações.190

191
5. Editais - Processos Seletivos PPGAS; (Nashieli)192

Profa. Nashieli apresentou os editais dos processos seletivos do PPGAS, para definição de alguns pontos193
que ainda precisavam ser acertados.194
Todos os editais foram aprovados.195

196
197
198

6. Vinda à UNICAMP da Profa. Dra. Malka Shabtay (antropóloga israelense) com a finalidade de ministrar199
um curso com o tema “Judaísmo em Israel e ao redor do mundo”;200
A proposta foi aprovada. A vinda da professora à UNICAMP acontecerá em setembro ou outubro/2018 e201
e, apesar dela ter feito contato com o Prof. Omar, quem organizará a vinda da professora e o curso a ser202
ministrado, será a Profa. Susana Durão, porque o Prof. Omar tem afastamento programado para o 2º203
semestre/2018.204
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205
7. Encerramento do vínculo de ADRIANA VILLÁLON no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) -206

Período: 22/12/2017 a 21/04/2018 - Supervisão: Prof. Omar;207
Aprovado.208
Parecerista para relatório de atividades: Prof. Omar.209

210
8. Encerramento do vínculo de JOSUÉ TOMASINI DE CASTRO no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado211

(PPPD) - Período: 29/11/2017 a 30/04/2018 - Supervisão: Prof. Omar;212
Aprovado.213
Parecerista para relatório de atividades: Prof. Omar.214

215
9. Ingresso do Pesquisador JOSUÉ TOMASINI DE CASTRO no Programa de Pesquisador Colaborador da216

UNICAMP (Pós-Doc sem bolsa), para o período de 01/05/2018 a 30/04/2020, sob a supervisão do Prof.217
Omar Ribeiro Thomaz - Vínculo sem bolsa;218
Aprovado.219

220
10. Abertura de vínculo de Professor Colaborador junto ao Depto. Antropologia para a Profa. Dra. CRISTINA221

ADAMS (USP) e solicitação de credenciamento dela junto ao PPGAS (como colaboradora), com a finalidade222
de co-orientar o doutorando Rodrigo, orientando do Prof. Mauro Almeida;223
Aprovado.224

225
11. Homologação da aprovação ad referendum referente ao convite feito à Profa. Dra. Andrea Ballestero226

(Rice University) para visita à UNICAMP, com objetivo de estreitar relações entre as duas instituições e227
expandir as redes de pesquisa entre a Rice University (Houston, Texas) e o Brasil; (Profa. Nashieli)228
Aprovado.229

230
231
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232
233
234

ATA nº 02/2018 (reunião do mês de abril/2018).235


