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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA, REALIZADA NO DIA 20 DE SETEMBRO1
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 ; e os professores colaboradores ; e os pesquisadores colaboradores; e os representantes discentes5
.6
Justificaram ausência as professoras Guita Grin Debert e Taniele Cristina Rui.7

8
Aprovação da Ata:9
Ata da reunião de agosto/2017 - APROVADA10
(arquivo enviado por e-mail)11

12
Informes:13

14
1- Gerais:15

16
 Reunião dos chefes de depto. com a Direção do IFCH, onde foram apresentados pontos que estarão na pauta da reunião17

do CONSU, sobre alterações/reajustes que serão votados, com vistas a cortes orçamentários. São eles:18
- Suspensão da premiação em dinheiro do Prêmio Zeferino Vaz, Prêmio PAEPE e Prêmio de Reconhecimento Docente pelo19

Ensino de Graduação (mantendo-se somente o título das premiações);20
- Aumento do custo do Restaurante Universitário;21
- Corte de 30 milhões nas obras de infraestrutura (obras ainda não iniciadas);22
- Corte de 30% linear nos valores das gratificações;23
- Congelamento das contratações de professores e de qualquer tipo de progressão na carreira, até o final de 2018.24

25
Matheus informou que os alunos convocaram um ato em frente ao CONSU no dia 26/9, durante a reunião do CONSU. O ato26

vai se juntar à paralisação de funcionários, que ocorrerá na mesma data e pelo mesmo motivo.27
Profa. Suely informou que não acha correto que, em prol de redução de custos, sejam retirados direitos individuais, como por28

exemplo a progressão na carreira. Foi levantada a sugestão de buscar auxílio do jurídico da Adunicamp para intermediar esta29
questão, mas foi dito também que, anteriormente, em situações semelhantes, isso já foi feito e não teve resultados positivos.30

Prof. Omar disse que seria importante sugerir à Direção que questionasse o Reitor sobre como é a relação entre as31
universidades estaduais e o governo do estado.32

33
 Eventos:34

- Quartas da Antropologia (27/setembro/2017);35
- EMBRA (04 a 06/outubro/2017).36

37
2- Do Departamento:38

39
 Recebimento das vias assinadas pelo CIESAS do acordo referente ao Termo Aditivo nº 02 da Cátedra Roberto40

Cardoso de Oliveira. Encaminhamento à Procuradoria Geral em 11/setembro, para posteriormente seguir à41
CAACC e ser assinado pelo Reitor - (Profa. Nashieli);42

Informado sobre o encaminhamento do processo.43
44

 Apresentação do Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva (ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador - Pós-45
Doc, a partir de 01/08/2017, por 2 anos) - (Profa. Suely Kofes);46
Prof. Ronaldo apresentou o Prof. José Carlos, que iniciou seu vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador -47

Pós-Doc. Em seguida, a Profa. Suely , que é a supervisora do estágio pós-doutoral, também apresentou os temas que o48
professor tem pesquisado e desenvolvido projetos e informou que o período de estágio será de 2 anos, a partir de49
agosto/2017. O Prof. José Carlos se apresentou, agradeceu e também falou sobre sua área de pesquisa e o tema do seu50
projeto de Pós-Doutorado.51

52
3- Do PPGAS:53

54
 Divulgação da nota da CAPES da avaliação trienal dos Programas de Pós-Graduação.55

56
Foi divulgada a nota da CAPES de avaliação dos PPGs, e a nota do PPGAS foi 5, mantendo-se assim como PROAP.57
Prof. Antônio fez uma síntese de como foi todo o processo da avaliação trienal.58
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Todos os presentes manifestaram descontentamento sobre o resultado da avaliação e também sobre a forma como o59
processo de avaliação foi conduzido.60

Foi informado também que os PPGs entrarão com recurso, pedindo revisão de todo o processo de avaliação.61
62

Foi formada uma comissão composta pelos Profs. Ronaldo, Antonio e Nashieli, para pensar em como elaborar o pedido de63
recurso.64

Profa. Isadora sugere que seja feita uma reunião entre os PPGs do IFCH, pois como o descontentamento é geral, é65
oportuno pensar nesta questão de forma coletiva, em conjunto com os PPGs que estão na mesma situação. Profa. Nashieli66
acrescenta que esta comunicação seja feita inclusive com PPGs de outras instituições, que também foram prejudicados no67
resultado de suas avaliações.68

69
PAUTA70

71
1. Homologação da aprovação ad referendum pela chefia do depto. da renovação do vínculo de Adriana Mária Villálon junto72

ao Programa de Pesqusiador de Pós-Doutorado (PPPD) da UNICAMP, para o período de 30/04/2017 a 20/12/2017, sob a73
supervisão do Prof. Dr. Omar;74

Aprovado.75
76

2. Ingresso pesquisadora Isabel Georges no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, para o período de77
01/agosto/2017 a 31/dezembro/2017, sob a supervisão da Profa. Dra. Guita Grin Debert.78

(será encaminhado ao PPGAS o pedido de credenciamento como Professora Visitante (Anexo 1);79
Aprovado.80

81
3. Encerramento vínculo de Mauricio Cesar Vitoria Fagundes junto ao Programa de Pesquisador Colaborador (período de82

01/agosto/2016 a 31/julho/2017) - Supervisor: Prof. Dr. Carlos Brandão;83
Aprovado.84

85
4. Encerramento vínculo de Aristóteles Barcelos Neto junto ao Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (período86

de14/julho/2016 a 13/janeiro/2017) - Supervisor: Prof. Dr. Antonio Guerreiro;87
Aprovado.88

89
5. Cotutelas:90

91
 Processo - 09P-6874/2015 - aluno Rodrigo Charafeddine Bulamah - orientador Omar Ribeiro Thomaz92
(Termo Aditivo para prorrogação da vigência da cotutela até a data da defesa da tese) (Anexo 2)93

94
 Processo - 09P-19097/2015 - aluna Mayra Lafoz Bertussi - orientadora Emilia Pietrafesa de Godoi95
(Termo Aditivo para prorrogação da vigência da cotutela até a data da defesa da tese); (Anexo 3)96

Aprovado.97
98

6. Grade de disciplinas da Graduação e do PPGAS (1º e 2º semestres de 2018);99
Comissão responsável pelo questão dos PEDs: Nashieli, Isadora e Artionka.100
Os quadros das disciplinas da Graduação e do PPGAS, estão no final da ata.101

102
7. Planejamento trienal;103

Prof. Ronaldo resumiu os motivos da necessidade de realizar um planejamento para os afastamentos dos docentes para104
realização de pesquisas, projetos, pós-doutorados, etc.105

Na discussão feita no mês de maio/2017, foi definido que estes pedidos de afastamentos deveriam coincidir com as106
licenças prêmio, mas posteriormente, questionou-se o fato de que em um caso trata-se de um direito trabalhista (licença-prêmio)107
e o outro (afastamento) é um acordo interno entre os professores.108

Desta forma, foi pensado na possibilidade de períodos combinados (afastamentos + licença prêmio), de modo que a109
fruição seja de um em seguida ao outro.110

Prof. Ronaldo esclareceu que os afastamentos em questão se referem somente à carga didática (oferecimento de111
disciplinas) e não a todas outras atividades do departamento.112

Também houve discussão sobre dobrar ou não o oferecimento de disciplinas em um determinado semestre para “ter113
direito” a um/dois semestres de afastamento.114

Concluiu-se, ao final, que ocorreram avanços no planejamento de longo prazo e que, frente aos diversos pontos115
levantados, ainda são necessários mais alguns entendimentos para o estabelecimento de um regulamento final sobre a política de116
afastamentos do Departamento.117

118
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119
8. Indicação de novos membros e/ou a recondução dos atuais, para a Comissão de Biblioteca do IFCH;120

(o mandato dos membros docentes desta comissão é de 02 anos, permitida a recondução .121
(1 representante titular e 1 suplente)122
O mandato da atual Comissão terminou em 03/8/2017 (Anexo 4);123
Profa. Artionka (titular) e Profa. Susana (suplente).124

125
9. Relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) Ingresso Unicamp 2019 (Portaria GR 36-2017) que sugere alterações nos126

processos de seleção de alunos para a Unicamp, nos termos da Deliberação CONSU-A-08/2017 (Anexos 5 e 6);127
Foram apresentados pelo Prof. Ronaldo e pelo Bruno (representante discente) os principais pontos do relatório elaborado128

pelo GT e, de uma forma geral, tais pontos foram considerados benéficos.129
A questão será levada à reunião da Congregação para um posicionamento final da unidade.130

__________________________________________________________________________________________________________131
132

 Quadro de Disciplinas da GRADUAÇÃO para o 1º Semestre de 2018:133
134

135
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136
137

 Quadro de Disciplinas da PÓS-GRADUAÇÃO para o 1º Semestre de 2018:138
139

140
141

ATA nº 06/2017 (reunião do mês de setembro/2017).142


