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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO1
DE 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 Manuela Goes Capiberibe, Guita Grin Debert, Isadora Lins França,5
Joana Cabral de Oliveira, Nashieli Cecília Rangel Loera, Omar Ribeiro Thomaz, Ronaldo Rômulo Machado de Almeida, Susana6
Soares Branco Durão, Taniele Cristina Rui; e os representantes discentes Chryslen Gonçalves, Joardana Barbosa, Raquel S. Okano.7
Justificaram ausência os professores Christiano Key Tambascia e Emilia Pietrafesa de Godoi.8

9
Aprovação da Ata:10
Ata da reunião de setembro/2017 - APROVADA11
(arquivo enviado por e-mail)12
__________________________________________________________________________________________________________13

14
Informes:15

16
1- Gerais:17

18
 Possibilidade de intercâmbio Brasil/França (Profa. Susana) (E-mail anexo)19

https://saopaulo.consulfrance.org/Lancement-de-la-8eme-edition-du-programme-de-Chaires-Franco-20
Bresiliennes21
https://saopaulo.consulfrance.org/Lancamento-do-8o-edital-do-programa-das-Catedras-Franco-Brasileiras-22
no-Estado23

(não foi informado)24
25

 Profa. Joana falou sobre o PatGen (GT do Patrimônio Genético), do qual ela é representante do26
IFCH. Ela informou que, além de serem submetidas ao Comitê de Ética, as pesquisas que27
envolvem conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, terão que ser submetidas28
também ao SisGen.29
Foi levantada a sugestão de colocar esta informação no Manual de Ingresso ou no site do PPGAS.30

31
 Prof. Omar informou que submeteu um projeto, em parceria com uma amiga da Universidade32

Internacional de Genebra, para uma fundação japonesa, para realização de um evento sobre33
“Antropologia sob ocupação” e o projeto foi pré-aprovado.34

35
 Profa. Artionka comunicou que recebeu um e-mail da Comissão de Bibliotecas com uma lista de36

títulos de livros para serem adquiridos. Sobre esta lista, enquanto represente do DA na comissão,37
ela deveria indicar quais dos títulos eram prioritários para aquisição. Ela selecionou os títulos38
depois de uma pesquisa tentando envolver todas as áreas do Departamento de Antropologia.39

40
 Prof. Omar informou que no dia 14/11, a Profa. Goli Guerreiro, da Bahia, virá para uma banca da41

Sociologia, e ficará por mais um dia para apresentar o romance “Alzira esta morta”.42
43
44

2- Do Departamento:45
46

 Redução do nº de Pós-Docs do departamento devido ao término dos períodos de vínculo dos47
atuais pesquisadores (Anexo 1).48

49
 Prof. Omar - Fala sobre os Pós-Docs que estão sob sua supervisão e de um novo pedido de bolsa50

Pós-Doc que está em análise pela FAPESP.51
52
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 Prof. Ronaldo fala sobre a situação da bolsa Pós-Doc PNPD do PPGAS e que foi acordado com o53
bolsista atual, Hugo Soares, de permanecer por mais 1 ano para depois fazer circular esta bolsa54
PNPD.55

56
De acordo com exemplo de como funciona a rotatividade destas bolsas PNPD em outros57
departamentos, foi levantada a sugestão de avaliação anual dos bolsistas PNPD para decidir se58
permanecerão ou não com a bolsa por mais um período. Prof. Ronaldo falou que acha59
importante a bolsa ficar com um mesmo bolsista por um período maior do que 1 ano, sendo por60
2 ou 3 anos talvez, para que haja possibilidade de uma consolidação do trabalho realizado pelo61
pesquisador. Prevaleceu então a sugestão de pensar em formas de avaliação e também em62
regras para definir a rotatividade desta bolsa.63

64
65

3- Do PPGAS:66
67

 Quartas da Antropologia - com Profa. Isabel Georges (data: 18/10/2017);68
69

 Término do Processo Seletivo do PPGAS;70
71

 Seleção dos PEDs para o 1s2018.72
73
74

4- Da Graduação:75
76

 ENADE - Profa. Susana falou da importância dos alunos auxiliarem no convencimento dos alunos77
para realizarem o exame.78

79
80

__________________________________________________________________________________________________________81
82

PAUTA83
84

1. Renovação do vínculo do Prof. Dr. Antonio Augusto Arantes Neto junto ao programa de Professor85
Colaborador da UNICAMP, para o período de 05/11/2017 a 04/11/2019;86

APROVADO87
88

2. Renovação do vínculo do pesquisador Hugo Ricardo Soares junto ao programa de Pesquisador de Pós-89
Doutorado PPPD (Bolsa CAPES PNPD - do PPGAS), para o período de 01/11/2017 a 31/10/2018 (01 ano) -90
Supervisor: Prof. Dr. Ronaldo Almeida;91
Indicação de parecerista para avaliação do relatório de atividades do período 26/02/2016 a 31/10/2017:92

APROVADO93
Parecerista: Prof. Ronaldo94

95
3. Encerramento do vínculo da pesquisadora Lilian Maria Pinto Sales junto ao programa de Pesquisador96

Colaborador (sem bolsa). O período de vínculo foi de 01/03/2017 a 30/09/2017- Supervisor: Prof. Dr.97
Ronaldo Almeida;98
Indicação de parecerista para avaliação do relatório de atividades do período 01/03/2017 a 30/09/2017:99

APROVADO100
Parecerista: Prof. Ronaldo101

102
103
104
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4. Abertura de processo para professor emérito do professor Antonio Augusto Arantes Neto;105
APROVADO106

107
5. Primeira discussão da avaliação CAPES do último quadriênio do PPGAS (Anexo 2).108
Comissão: Nashieli, Antonio e Ronaldo.109
Data para envio do recurso: até 19/10/2017.110

111
A comissão que foi indicada para elaborar o recurso - Profs. Nashieli, Antonio e Ronaldo - apresentou alguns112
pontos que chamaram a atenção deles durante a análise da avaliação feita pela CAPES e a elaboração do recurso:113

114
1. Na avaliação houve vários problemas decorrentes de erros:115

- erro na condução do processo pelo representante de área da Antropologia/Arqueologia na Capes;116
2. Ficou claro que a renovação do quadro do Departamento afetou muitas da metas que estavam117
estabelecidas para o quadriênio, tanto pelos novos membros que chegaram (com uma produção ainda não tão118
grande e sem orientandos em fase de conclusão) como também pelos que estavam se aposentando e119
consequentemente diminuindo a sua produção);120
3. Foi montada uma métrica que favorecia muito os PPGs novos (porque para estes a CAPES tem critérios121
de avaliação diferenciados, mas o peso da avaliação destes é o mesmo dos demais PPGs). Na avaliação, o122
corpo discente foi muito criticado (pelo fluxo de defesas e pelo longo tempo de titulação), o que foi123
contraposto, principalmente elencando-se as várias premiações recebidas pelo corpo discente do PPGAS, no124
ultimo quadriênio, em comparação a outros PPGs;125
4. Relação do PPGAS com o Doutorado em Ciências Sociais: sobre este ponto, o Prof. Ronaldo informou126
que existe a necessidade de pensar nesta relação, mas para isso é preciso analisar mais pontos.127

128
Sobre este item, a Profa. Isadora, como coordenadora do DCS, informou que acha prematuro discutir129

esta relação neste momento, visto que o DCS também foi mal avaliado pela CAPES.130
131
132
133

ATA nº 07/2017 (reunião do mês de outubro/2017).134


