
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017

SALA 14-B – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

1
Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo Machado de2
Almeida, com a presença dos docentes Antonio Roberto Guerreiro Jr., Artionka Manuela Góes Capiberibe,3
Christiano Key Tambascia, Emília Pietrafesa de Godoi, José Maurício Paiva Andion Arruti, Maria Suely Kofes,4
Nashieli Cecília Rangel Loera, Omar Ribeiro Thomaz, Ronaldo Rômulo Machado de Almeida, Susana Soares Branco5
Durão, Taniele Cristina Rui, e a representante discente Chryslen Mayra Barbosa Gonçalves, e o Pós-Doc Hugo6
Ricardo Soares.7
Justificaram ausência os professores Guita Grin Debert e Isadora Lins França, e a Pós-Doc Adriana Queiroz Testa.8
Os professores Heloisa André Pontes e José Maurício Paiva Andion Arruti estão de licença prêmio.9

10
Aprovação da Ata:11
Ata da reunião de outubro/2017 - APROVADA.12
(arquivo enviado por e-mail)13

14
_______________________________________________________________________________________________________15

16
INFORMES17

18
1- Gerais:19

20
 Profa. Taniele: informou que assumiu a Coordenadoria de Extensão do IFCH e informou que o21

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC) pretende alterar o nome desta Pró-Reitoria22
para Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.23

24
 Profa. Taniele: informou também que está sendo conversado com a Direção do IFCH sobre a25

possibilidade da criação de uma Secretaria de Extensão no Instituto, da mesma forma como já existe26
em outras unidades.27

28
 Profa. Taniele: falou sobre a IV Oficina de Estudos Urbanos, que está sendo organizada pelo Prof.29

Ronaldo e por ela, com financiamento da FAPESP. A ideia era que acontecesse ainda este ano, mas foi30
reagendada para o início do próximo ano (08 e 09/março/2018).31

32
 Profa. Suely Kofes: informou sobre o evento “II SIPA – Seminário Imagem, Pesquisa e Antropologia -33

Imagens, grafias e suas múltiplas articulações na experiência antropológica”, cuja data foi alterada de34
03 a 6/4 para 10 a 12/4;35

36
 Prof. Christiano: informou sobre a palestra que seria proferida logo após a reunião de departamento,37

por Luís Roberto Cardoso de Oliveira, intitulada "Sensibilidade Cívica e Cidadania no Brasil"; e também38
sobre o evento do dia 23/11/17, no AEL, que será uma conversa sobre acervos etnográficos do39
arquivo, sobre o material de seu pai, e também sobre outros documentos da RCO que ele irá doar.40

41
 Prof. Omar: informou sobre Quartas da Antropologia do mês de novembro/2017, cujo tema será “O42

Rural e o Urbano numa Revolução Africana” - com Prof. Dr. José Luís Cabaço (com Prof. Dr. José Luís43
Cabaço - Universidade Técnica de Moçambique/ Unicamp);44

45
 Prof. Omar: informou também sobre o evento “Terra Turismo, despojo de tierras y crisis de legalidad46

en Tulum, México” - com o Prof. Dr. Gustavo Marín Guardado (CIESAS Peninsular-México), no dia47
30/novembro/2017;48

49
50
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51
2- Do Departamento:52

53
 Divulgação do resultado da seleção dos PEDs para o 1s/2018:54

Profa. Artionka falou sobre como ocorreu o processo de seleção dos PEDs para o 1o sem/2018, e55
apresentou os resultados da seleção. Os professores sugeriram algumas alterações em relação à disciplina56
que ficou com mais de 1 PED: um dos alunos deve ser remanejado para uma disciplina sem PED. A Profa.57
Artionka se comprometeu a verificar a questão.58

59
 PAD:60

A pedido da Secretaria de Graduação, o Departamento precisa decidir se no caso dos PADs seria feito61
um processo seletivo, ou se a própria secretaria poderia verificar diretamente com os docentes62
responsáveis pelas disciplinas o interesse em contar com alunos do PAD.63

Após discussão, foi definido que o departamento não fará seleção e que a Secretaria de Graduação64
poderá verificar a questão diretamente com os docentes de cada disciplina.65

66
 Criação de revista discente de estudos indígenas, vinculada ao CPEI - criação da publicação67

semestral: (Profs. Antonio e Artionka)68
Profa. Artionka apresentou a proposta de criação da revista, que partiu dos próprios discentes com69

pesquisa na área de Estudos Indígenas, e falou sobre a importância do projeto.70
71

 Relatórios de Atividade Docente (RAD) e Relatórios de Estágio Probatório - para apresentação em72
2018: (Coordenação de Pesquisa)73
Foi apresentada a listagem enviada pela Coordenação de Pesquisa com a relação de todos os74

docentes do departamento que precisarão apresentar o RAD e o Relatório de Estágio Probatório durante75
o ano de 2018.76

77
78

3- Do PPGAS:79
80

 Os coordenadores dos outros PPGs estão trabalhando em conjunto na CPG no sentido de alinhar81
ideias e ações. Ficou deliberado pela CPG que os programas com mais recursos financeiros irão82
custear a contratação de estagiários para digitalizar os livros que foram entregues pelos docentes83
para o relatório CAPES.84

85
 Foi definida, na CPG, a data de 30 de novembro para que docentes e discentes encaminhem os livros86

publicados e atualizem o Currículo Lattes.87
88

 O resultado dos recursos enviados para CAPES serão divulgados em 20/dezembro.89
90

 Nos dias 28 e 29/novembro haverá uma reunião da CAPES em Brasília/DF.91
Prof. Omar ressaltou a importância de que no processo de debate sobre o novo representante de92

área junto à CAPES, haja clareza quanto ‘a não superposição da esfera de ação própria da ABA - uma93
associação profissional - e aquele que mobiliza o conjunto de coordenadores de pós-graduação.94

95
 A partir do próximo ano, as Quartas da Antropologia serão consideradas como atividade obrigatória96

do PPGAS. O calendário do evento para todo o próximo ano será definido ainda neste ano (2017).97
98
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 Profa. Nashieli: informou que a Subcomissão do PPGAS está sugerindo aos alunos o adiantamento das99
Jornadas de Antropologia para o final do 1ºsem ou início do 2ºsem, porque nos meses de outubro,100
novembro e dezembro há um acúmulo de eventos, além da realização do processo seletivo do PPGAS.101

102
Profa. Nashieli: informou que o PPGAS precisa receber, até dia 30/11, as informações sobre as103
previsões de defesas que acontecerão até o final de março de 2018.104

105
106

4- Da Graduação:107
108

 Profa. Susana: Informou que a Coordenação de Graduação do IFCH está pensando, em conjunto com109
a Direção do Instituto em como tratar a questão do assédio junto aos alunos da Graduação.110

111
__________________________________________________________________________________________________112

113
114

PAUTA115
116

1. Eleição da nova chefia do Departamento de Antropologia, a partir de março/2018:117
Foi aprovada a recondução do mandato do Prof. Ronaldo de Almeida na chefia do departamento, pelo118

período de 1 ano (01/03/2018 a 28/02/2019).119
120
121

2. Proposta de configuração das bancas de processos seletivos (fluxo de participação dos professores122
permanentes):123

A proposta foi previamente aceita para as bancas do processo seletivo (mestrado e doutorado). Já em124
relação às bancas dos prêmios, houve aceitação na proposta, porém, com a seguinte ressalva: os (as)125
membros da banca não avaliarão as teses/dissertações de seus orientandos.126

127
128

3. Concentração de orientações e disciplinas entre professores permanentes do programa (ponto na129
avaliação Capes):130

131
 Proposta 1: Limite de vagas de orientação: tempo e fluxo de defesas132

133
A proposta é que a quantidade de vagas por orientador seja limitada no PPGAS, pois este é um134

problema diretamente relacionado ao fluxo de defesas, item mal avaliado com regular pela CAPES.135
Foram discutidas várias questões como possíveis alternativas para resolver este problema de tempo136

de titulação e fluxo de defesas.137
138

Foi mencionada também a dificuldade no processo da escrita dos alunos. O Prof. Ronaldo sugeriu139
incluir na grade de disciplinas algum trabalho pedagógico, feito no sentido de instruir os alunos em140
publicações ao longo do curso, que não sejam necessariamente a qualificação ou a dissertação/tese em141
que eles já trabalham.142

143
Discutiu-se também sobre o artigo 12 do Regimento Geral da Pós-Graduação, que trata do144

religamento para a defesa, por ser benéfico ao permitir que os alunos sejam religados ao curso para145
defesa, e assim influenciar na quantidade de titulações do programa, mas que tem um impacto direto, e146
nem sempre positivo, no fluxo de defesas do PPGAS e no tempo de titulação.147

Forammencionadas algumas alternativas de possíveis soluções para este problema:148
149

Foi definido que fica aprovado o limite de 8 alunos por orientador.150
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151
Quanto ao prazo de qualificação, será considerado para cada curso - ME e DO, o prazo que consta no152

Regimento do PPGAS, e serão analisadas formas de efetivar o repasse desta informação, aos alunos e153
seus orientadores, bem como formas de cobrança quanto ao cumprimento deste prazo.154

155
 Proposta 2: Rodízio de disciplinas obrigatórias entre professores do Departamento156

157
Houve apoio unânime e aprovação da proposta do rodízio entre disciplinas obrigatórias, na158

Graduação e na Pós, mas precisará ser feito um estudo sobre como este rodízio pode ser proposto.159
160
161
162

4. Reestruturação das linhas de pesquisa do PPGAS:163
Na primeira reunião de departamento de 2018 será apresentada a proposta de reestruturação das linhas.164

165
166

5. Agenda semestral Quartas da Antropologia 2018:167
O calendário do evento para todo o próximo ano será definido ainda neste ano (2017).168

169
170

6. Alteração no tipo de credenciamento do Prof. Paulo Dalgalarrondo (FCM) no PPGAS:171
Situação atual: credenciamento para dar aula / Alterar para: credenciamento para aula + orientação.172
(Coorientação da aluna de mestrado Lígia Araújo Macedo Medeiros (orientada pela Profa. Susana Durão)173

APROVADO.174
175
176

7. Cancelamento do vínculo de Pesquisador de Pós-Doutorado de Aristóteles Barcelos Neto (período:177
14/07/2016 a 13/01/2017) e abertura de vínculo de Professor Colaborador (Prof. Antonio Guerreiro -178
Auxílio FAPESP - Visitante do Exterior), retroativo ao mesmo período:179

APROVADO.180
181
182

8. Renovação do vínculo da pesquisadora Adriana Villalón junto ao Programa de Pesquisador de183
Pós-Doutorado (PPPD), para o período de 22/12/2017 a 21/04/2018:184
Apresentou relatório de atividades do período anterior (01/05 a 20/12/2017)185

APROVADO.186
187
188

9. Abertura de vínculo junto ao Programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Doc sem bolsa) para a189
pesquisadora Adriana Queiroz Testa, a partir de 01/março/2018:190
(Pós-Doc com bolsa FAPESP até 28/02/2018 - pedirá renovação da bolsa)191
(oferecerá disciplina no 1s/2018)192

APROVADO.193
194
195

10. Profa. Guita - Aposentadoria prevista para abril/2018 - Ingresso junto a Programa de Professor196
Colaborador a partir de abril/2018, por 2 anos (data a confirmar).197

APROVADO.198
199
200
201

PAUTA SUPLEMENTAR202
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203
204

1. Solicitação de ajuste do período de afastamento do Prof. José Maurício Arruti:205
O Prof. José Maurício explicou aos presentes a necessidade de alteração do término da licença de206

30/junho/2018 para 30/agosto/2018.207
O pedido foi aprovado pelo departamento, mas foi acordado que o Prof. José Maurício participará,208

mesmo à distância, da banca de seleção do Doutorado - durante o mês de agosto/2018 - para a qual ele já209
havia sido indicado pela subcomissão do PPGAS.210

211
212

2. Profa. Heloisa - Aposentadoria prevista para abril/2018 - Ingresso junto ao Programa de Professor213
Colaborador a partir de abril/2018, por 2 anos (data a confirmar).214

APROVADO.215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

ATA nº 08/2017 (reunião do mês de novembro/2017).252
253


