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1
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017 NA SALA2
14-B – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO3

4
5

Reunião iniciada às 14:15 hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo Machado6
de Almeida, com a presença dos professores e professoras Antonio Roberto Guerreiro, Artionka Capiberibe,7
Christiano Key Tambascia, Joana Cabral de Oliveira, José Maurício Arruti, Omar Ribeiro Thomaz, Susana8
Durão. Justificaram ausência as professoras, Emilia Pietrafesa de Godoi, Guita Debert, Heloísa Pontes,9
Isadora Lins França, Maria Suely Kofes, Nashieli Cecilia Rangel Loera e Taniele Cristina Rui.10

11
12

Aprovação da Ata 2017: maio;13
14
15

Informes:16
1. Do Departamento;17

 O departamento conseguiu uma sala dupla para o LAR e o APSA. A busca por novas salas continua.18
19

2. Do PPGAS:20
 Quartas da antropologia – Evento na quarta-feira da semana que vem (28 de Junho).21
 Abertura do Edital de bolsa de estudo no exterior.22
 Essa é a última reunião do professor Antonio Guerreiro como coordenador do PPGAS.23

24
3. Da Graduação:25

 Problemas com o processo dos professores no Conselho.26
27

4. Gerais:28
 Visita dos professores José Maurício Arruti e Nashieli Loera à Universidad Javeriana da Colômbia.29

Foram encaminhadas propostas de vinculação entre os departamentos de Antropologia das duas30
Universidades. A principal ideia é formalizar um convênio com o objetivo de realizar estudos de31
campo (entre outros).32

 Transição dos representantes discentes do doutorado e do mestrado.33
 Semana das Ciências Sociais e Jornadas34
 Necessidade de um posicionamento do Instituto diante do fechamento da OAP.35

36
37

Pauta:38
1 Aprovação da Ata da Reunião de 17/05/2017.39

 Aprovada.40
41

2 Licenças do Professor José Maurício Arruti;42
 Aprovada.43

44
3 Credenciamento da Professora Maria Filomena Gregori como Professora Colaboradora do45
Departamento;46

 Aprovado.47
48

4 Homologação da aprovação “ad referendum” da renovação de vínculo do Sr. Dr. Josué49
Tomasini Castro no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado;50

 Aprovada.51
52
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5 Homologação da aprovação “ad referendum” do credenciamento de Bruna Franchetto no53
Departamento de Antropologia e no PPGAS;54

 Aprovada.55
56

6 Organização da Prova de Línguas para o processo seletivo da Pós-Graduação;57
 Impossibilidade de contratar profissionais responsáveis pela prova de línguas que vem desde o58

ano passado.59
 Montagem das comissões para que possam trabalhar em conjunto com as bancas.60
 No ano passado foram 3 professores que corrigiram as provas.61
 São duas provas: de inglês e de francês.62
 O professor Christiano fará a de inglês e a professora Artionka a de francês.63
 A comissão de correção da prova de inglês será composta por: Joana, Christiano64
 A comissão de correção da prova de francês será composta por: Artionka, Omar65

66
7 Formas e critérios de seleção das bolsas PEDs;67

 A professora Joana conta sobre as dificuldades que teve para definir os critérios de seleção da68
bolsa PED. Na oportunidade a professora teve que definir entre dois alunos qual deles receberia69
a bolsa e isso gerou problemas, principalmente pelo fato de os critérios não serem muito claros.70

 Há algum tempo tomou-se a decisão de que o professor responsável pela disciplina selecionaria71
o aluno que receberia a bolsa.72

 Principais problemas relacionados à seleção das bolsas PED: falta de divulgação; prazo muito73
curto; critérios de seleção pouco claros; problemas de comunicação.74

 A princípio, o departamento escolheu duas bolsas PED B. Devido ao número de inscrições75
ficou resolvido que seriam três bolsas PED C. O principal problema foi que a reitoria cortou76
uma das bolsas e o departamento ficou com somente duas bolsas PED C.77

 Houve falta de clareza e de divulgação. Poucos alunos ficaram sabendo sobre a existência78
dessas bolsas PEDs, ou então não havia mais tempo para inscrição quando ficaram sabendo.79
Além disso, há falta de informações sobre a possibilidade de PEDs voluntários.80

 A Representante Discente Jordana fala sobre a necessidade dos alunos terem essa experiência81
como PEDs, algo que será essencial para a formação deles.82

 Proposta do professor José Maurício: separar os dois processos, divulgar editais claros e fazer83
uma seleção junto à Comissão de Graduação.84

 O ideal seria que a CPG fosse responsável pela elaboração dos Editais das bolsas PED.85
 Proposta do professor Ronaldo: realizar a discussão e a definição das questões relacionadas à86

seleção de bolsas PEDs na Comissão de Pós-Graduação.87
88

8 Proposta de atribuição de bolsas para a pós-graduação feita pelos alunos.89
 Discussão da proposta se faz necessária devido à pluralidade de alunos da pós-graduação e à90

greve do ano passado.91
 Pontos fundamentais da proposta: desmembramento da atribuição de bolsas ao processo92

seletivo; criação de uma nova comissão para atribuição de bolsas após o processo seletivo.93
 Foi tomada uma decisão em Novembro do ano passado em relação a essa atribuição de bolsas.94

Essa proposta deve passar pela Pós-Graduação para chegar de uma maneira mais formalizada95
ao Departamento.96

 O sistema de alternância acaba gerando efeitos negativos no que diz respeito à atribuição de97
bolsas.98

 Necessidade do levantamento e da formalização dos principais efeitos gerados pelo sistema99
atual.100
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 A quantidade de bolsas que o PPGAS pode oferecer é relativamente baixa se comparada a101
outras universidades do País.102

 As discussões sobre as bolsas PED e as bolsas da Pós-Graduação seguirão para a Comissão de103
Pós.104

105
106

ATA 04/2017.107
108
109

https://drive.google.com/drive/folders/0B1sTTVtgaNKydTIyNXVBdGQzVGs110


