
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
DIA 20 de MARÇO de 2019

Sala de Projeção – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor Ronaldo Rômulo Machado de1
Almeida, com a presença dos docentes Antonio Roberto Guerreiro Jr., Artionka Manuela Góes Capiberibe,2
Christiano Key Tambascia, Emília Pietrafesa de Godoi, Isadora Lins França, Joana Cabral de Oliveira, José3
Maurício Paiva Andion Arruti, Nashieli Cecília Rangel Loera, Omar Ribeiro Thomaz e Taniele Cristina Rui; e os4
pós-docs Adriana Mária Villalón, Luiz Gustavo Freitas Rossi e Thomas Jacques Cortado; e os representantes5
discentes João Pedro Rojas e Laís Ambiel Marachini.6
A professora Susana Soares Branco Durão, o Pós-Doc Anaxsuell Fernando da Silva e o Professor Colaborador7
Rodrigo Ferreira Toniol justificaram ausência.8
___________________________________________________________________________________________________9

10
INFORMES11

12
13

1- Gerais:14
15

 Profa. Susana - Coordenação Geral da Secretaria de Vivência no Campus (SVC) - A partir de16
maio/2019;17

Prof. Ronaldo informou que a Profa. Susana assumiu o cargo comissionado associado à Diretoria18
Executiva de Administração - DEA (antiga VREA) e gabinete do Reitor, por dois anos (23 de Março de19
2019 a 23 de Março de 2021).20

21
 Profa. Susana - Cancelamento do afastamento (licença prêmio) previsto para o 2º sem/2020;22

Prof. Ronaldo informou que a Profa. Susana solicitará cancelamento do afastamento que ela havia23
solicitado para o 2º semestre de 2020, onde usufruiria de licença prêmio. Este cancelamento será em24
virtude do cargo que ela assumiu junto à SVC/Unicamp.25

26
O pedido de cancelamento entrará em pauta para votação na reunião de abril 2019, quando será27
discutida a questão das previsões de afastamentos28

29
30

 Apresentação do Pesquisador de Pós-Doutorado Luiz Gustavo F. Rossi (Cota PNPD/CAPES -31
Supervisor: Prof. Ronaldo) ;32

Prof. Ronaldo fez a apresentação do pesquisador e falou que no 1º semestre de 2019 ele está33
oferecendo a disciplina Ensino de Antropologia: Temas e Conceitos Fundamentais no 1º sem/201934
(turmas integral e noturno). Depois o pesquisador se apresentou e falou um pouco sobre sua área e35
temas de pesquisa.36

37

38
 Apresentação do Pesquisador de Pós-Doutorado Thomas Jacques Cortado (Bolsa FAPESP -39

Supervisora: Profa. Susana) ;40
Prof. Ronaldo apresentou o pesquisador e em seguida ele mesmo fez a apresentação sobre sua área de41
pesquisa e sobre seu projeto de pós-doutorado. Falou também sobre sua defesa de Doutorado, que42
ocorreu recentemente.43

44
 Afastamento do Prof. Antonio Guerreiro para realização de Pós-Doc no exterior - 2ºs/2019 e45

1ºs/2020;46
Prof. Antonio explicou que seu afastamento constará no primeiro momento de licença prêmio47
(01/08/2019 a 29/10/2019) e em seguida do afastamento que foi concedido pelo departamento48
(30/10/2019 a 31/07/2020). Posteriormente, o professor fez a apresentação de seu projeto de pesquisa49
de pós-doutorado e de seu plano de atividades no exterior.50

51
52
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 Coordenação de Extensão / IFCH;53
Profa. Taniele informou que trabalhou, durante o mês de janeiro/2019, em uma proposta de regimento54
de extensão do IFCH, que foi aprovado na Congregação de março/2019.55
A professora também apresentou o questionamento referente à forma como ocorre a sucessão do56
cargo de Coordenador de Extensão, e houve um entendimento geral dos presentes que, assim como57
para outros cargos e comissões do instituto, também deveria haver um rodízio entre os departamentos58
para este cargo .59

60
 Profa. Taniele informou que foi convidada a assumir a Comissão de Direitos Humanos da ABA,61

e aceitou.62
63

 Profa. Taniele informou sobre sua licença maternidade, que está prevista para iniciar em64
junho/2019;65

66
 Prof. Omar informou sobre a remodelação que está ocorrendo na HAU (Journal of67

Ethnographic Theory) e sobre a proposta de publicação apresentada por eles para o 2º68
semestre de 2019. Quem tiver interesse poderá enviar algo.69

70
 Prof. José Maurício e Luiz Gustavo informaram que estão pensando em uma proposta de um71

ciclo de apresentações/debates sobre as pesquisas que estão em curso dentro do tema do72
racismo. A ideia é de que seja algo que acontecerá nos intervalos entre as aulas da tarde e73
noite.74
Eles informaram ainda que em breve serão enviadas, por e-mail, maiores informações sobre a75
concretização desta ideia.76

77
78

2- Do Departamento:79
80

 Novo layout do site do Departamento;81
Proposta da Direção/IFCH de reconfiguração do site do instituto e padronização do layout para os sites82
de todos os setores.83
https://plutao.ifch.unicamp.br/ifch/dantropo84

85
A proposta de novo layout não foi aprovada pelo departamento. Foram sugeridos os nomes dos Profs.86
Antonio Guerreiro e Ronaldo e do Pós-Doc Thomas para pensarem numa proposta de layout que atenda87
melhor ao departamento. Também sugeriu-se que outros Pós-Docs do departamento podem auxiliar88
nesta questão.89

90
 Aviso sobre licença maternidade da Ana Jaqueline (secretaria do departamento);91

92
Prof. Ronaldo informou que a funcionária Ana Jaqueline, secretária do departamento, entrará em93
licença maternidade a partir do final do mês de maio/2019, e que a Unicamp não autorizou a94
contratação de funcionário temporário para substituí-la durante a licença. Desta forma, apesar de terem95
surgido, de forma informal, algumas sugestões para esta questão, não há nada definido sobre quem96
assumirá as atividades da secretaria do departamento durante o afastamento da funcionária.97

98
Foi mencionada também a questão da proposta de reformulação da distribuição de gratificações de99
cargos administrativos, que entrará em pauta na reunião do CONSU do mês de maio/2019 e que pode100
agravar ainda mais a questão da falta de funcionários. Neste sentido, o Prof. Omar também lembrou a101
aprovação da desvinculação do título de Livre Docente à progressão na carreira, que ocorreu na reunião102
do CONSU de dezembro/2018.103

104

https://plutao.ifch.unicamp.br/ifch/dantropo
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105
3- Do PPGAS:106

107
 Profa. Nashieli fez um relato das dificuldades surgidas durante o preenchimento da Plataforma108
Sucupira e também um agradecimento público quanto à colaboração de todos para a conclusão do109
trabalho.110

111
 Reunião PPGAS dia 27/3, às 9h, para discussão de linhas de pesquisa e outras questões.112

113
 Dia 27/março - Quartas da Antropologia.114

115
 Dia 28/março - Cláudia Fonseca (conferência), às 18h.116

117
 Dia 03/abril - Aula Inaugural do PPGAS, às 16h, professora Birgit Meyer (organização: Rodrigo118
Toniol).119

120
 Apresentação das novas representantes discentes do PPGAS: Laís Marachini (ME) e Rafaela121
Etechebere (DO);122

123
124

4- Da Graduação:125
126

 Profa. Artionka informou que ainda não houve reunião da CCG em 2019.127
128
129
130

PAUTA131
132

1) Quadro docente (reposição);133
Prof. Ronaldo falou sobre todo o histórico da discussão desta questão entre os chefes dos departamentos a134
fim de apresentar uma proposta à Direção do instituto. Apresentou os levantamentos realizados sobre a135
carga didática dos docentes (oferecimento de disciplinas e orientações) e sobre as diferenças entre os136
departamentos.137
Por fim, falou sobre a proposta apresentada por cada um dos departamentos e apresentou o Projeto de138
Reposição do Departamento de Antropologia, que foi aprovado pelos presentes.139

140
2) Apoio do PPGAS para a filiação do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF/UNIFAP)141
à ANPOCS (Prof. Antonio Guerreiro);142
Prof. Antonio Guerreiro e Profa. Nashieli apresentaram a questão, que foi aprovada.143

144
3) Troca de coordenação do PPGAS e proposta de transição (Profa. Nashieli);145
Foi aprovada a indicação da Profa. Joana Cabral para assumir a Coordenação do PPGAS a partir de146
01/agosto/2019, em substituição à Profa. Nashieli Loera.147

148
4) Proposta de transição e troca de sub-comissão do PPGAS (Proposta) (Profa. Nashieli);149
Atualmente a sub-comissão do PPGAS/IFCH está composta pelos professores Nashieli Loera, Ronaldo de150
Almeida e Antonio Guerreiro.151
Foi apresentada a proposta de que até o final do mês de julho/2019, os professores Joana Oliveira e José152
Maurício Arruti sejam incorporados informalmente à sub-comissão para acompanhamento das atividades do153
programa, mas que passem a integrá-la oficialmente a partir de 01/agosto/2019, quando assumirem os154
cargos de coordenação do programa e de chefia do departamento. Nesta proposta, a sub-comissão ficaria155
com 5 membros docentes, informalmente, até 31/julho/2019, para a partir de 01/agosto/2019 voltar a156
contar com 3 membros (com a saída dos Profs. Ronaldo Almeida e Antonio Guerreiro).157
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A proposta foi aprovada pelos presentes, ficando aprovada a nova sub-comissão do PPGAS a partir de158
01/agosto/20219, da seguinte forma:159

160
Sub-comissão do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social:161
Profa. Dra. Joana Cabral de Oliveira162
Profa. Dra. Nashieli Cecília Rangel Loera163
Prof. Dr. JoséMaurício Paiva Andion Arruti164

165
No 2º sem/2020, a Profa. Nashieli sairá de afastamento para realização de Pós-Doc.166

167
5) Comissões de professores para editais e regulamento do PPGAS (Profa. Nashieli);168

169
 Comissão para editais - Prazo: abril/2019170

Profa. Joana, Profa. Taniele + Sub-comissão do PPGAS.171
172

 Comissão para regulamento do PPGAS - Prazo será definido a partir da próxima reunião da CPG.173
Profa. Artionka, Profa. Emília + Sub-comissão do PPGAS.174

175
176

6) Proposta de atividade de Pós-Docs vinculados ao Departamento (Profa. Nashieli);177
178

Profa. Nashieli relatou que na elaboração do relatório anual do PPGAS (Sucupira 2018) notou que há muitos179
colaboradores credenciados no programa, em virtude do vínculo que tem com o departamento, mas que180
não realizam nenhum tipo de atividade no programa. Por isso, sugeriu que a realização de alguma atividade181
institucional junto ao programa passe a ser uma condição para vinculação ao departamento e para182
credenciamento no programa.183

184
Para novos Pós-Docs:185
Os candidatos à Pós-Doc junto ao departamento deverão apresentar uma proposta de atividade institucional186
para serem vinculados ao departamento.187
Sugestões de atividade: oferecimento de disciplina (regular ou eventual), oferecimento de mini-curso,188
organização de evento, palestra/conferência, entre outras.189

190
Para Pós-Docs que já estão vinculados ao departamento:191
Sugestão de atividade: Auxiliar/colaborar na organização da agenda semestral das Quartas da Antropologia,192
formando uma comissão integrada à Coordenação do PPGAS.193

194
A proposta foi aprovada pelos presentes.195

196
7) Estadia do Prof. Dr. Pedro Silveira (Fundação Joaquim Nabucco) como professor visitante do197
Departamento, de setembro a novembro de 2019. (Profa. Nashieli);198
Profa. Nashieli informou que o professor realizará atividades no CERES e também propôs o oferecimento de199
disciplina eventual.200
Aprovado.201

202
8) Ingresso de HUGO RICARDO SOARES no Programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP (Pós-Doc203
sem bolsa), pelo período de 01/fevereiro/2019 a 31/janeiro/2021, sob supervisão do Prof. Ronaldo Almeida;204
(continuidade das co-orientações que tem em andamento)205
* Renovação do credenciamento de HUGO SOARES no PPGAS como colaborador, para aulas e206
co-orientações.207
Aprovado.208

209
210
211
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9) Renovação do vínculo da Profa. Dra. MARIA FILOMENA GREGORI no Programa de Professor Colaborador212
da UNICAMP, para o período de 09/maio/2019 a 08/maio/2021.213
* Renovação do credenciamento junto ao PPGAS e PPGCS, como permanente, para aulas e orientações.214
Aprovada a renovação do credenciamento no PPGAS.215
Para renovação do credenciamento no PPG Ciências Sociais, é necessário passar por aprovação na reunião216
do Conselho do Doutorado em Ciências Sociais.217

218
10) Homologação da aprovação ad referendum da alteração da Comissão Julgadora do concurso para219
obtenção do título de Livre Docente na área de Produção Simbólica, sub-área de Cultura e Política, na220
disciplina HZ962 - Antropologia Política (colocar aqui os novos nomes);221
Titulares:222
Prof. Dr. Robert Wayne Andrew Slenes (DH/IFCH/UNICAMP)223
Profa. Dra. Guita Grin Debert (DA/IFCH/UNICAMP)224
Prof. Dr. Peter Henry Fry (UFRJ)225
Profa. Dra. Mariza Gomes e Souza Peirano (UnB)226
Prof. Dr. João de Pina Cabral (Universidade de Lisboa)227
Suplentes:228
Profa. Dra. Heloisa André Pontes (DA/IFCH/UNICAMP)229
Prof. Dr. Valdemir Donizette Zamparoni (UFBA)230

231
Aprovado.232

233
11) Homologação da aprovação ad referendum da alteração da Comissão Julgadora do concurso para234
obtenção do título de Livre Docente na área de Religião, Mito e Ritual, na disciplina HZ365 - Antropologia da235
Religião;236
Titulares:237
Prof. Dr. Marcos Severino Nobre (DF/IFCH/UNICAMP)238
Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez (DCP/IFCH/UNICAMP)239
Profa. Dra. Patrícia Birman (UERJ)240
Profa. Dra. Vera Telles (USP)241
Prof. Dr. Luiz Eduardo Soares (UERJ)242
Suplentes:243
Profa. Dra. Maria Filomena Gregori (DA/IFCH/UNICAMP)244
Prof. Dr. Otávio Guilherme Cardoso Alves Velho (UFRJ - Museu Nacional)245

246
Aprovado.247

248
12) Homologação da aprovação ad referendum do ingresso da Profa. Dra. MARIA SUELY KOFES no programa249
de Professor Colaborador da UNICAMP, a partir de 27/fevereiro/2019 , por 02 anos, em virtude da250
aposentadoria;251
Aprovado.252

253
13) Credenciamento da Profa. Dra. MARIA SUELY KOFES junto ao PPGAS e PPGCS, como permanente, para254
aulas e orientações (devido à aposentadoria);255
Aprovado o credenciamento no PPGAS.256
Para credenciamento no PPG Ciências Sociais, é necessário passar por aprovação na reunião do Conselho do257
Doutorado em Ciências Sociais.258

259
14) Homologação da aprovação ad referendum do ingresso de THOMAS JACQUES CORTADO no Programa260
de Pós-Doutorado (PPPD) da UNICAMP, para o período de 01/novembro/2018 a 31/outubro/2020, com261
bolsa FAPESP, sob supervisão da Profa. Susana S. B. Durão;262
Aprovado.263

264

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/javascript:abreDetalhe('K4783517P1','Mariza_Gomes_e_Souza_Peirano',683,)
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15) Credenciamento do pesquisador THOMAS CORTADO no PPGAS e PPGCS, como colaborador, para aulas,265
e no curso de Graduação em Ciências Sociais, para aulas.266
Aprovado o credenciamento no PPGAS e no curso de Graduação em Ciências Sociais.267
Para credenciamento no PPG Ciências Sociais, é necessário passar por aprovação na reunião do Conselho do268
Doutorado em Ciências Sociais.269

270
16) Homologação da aprovação ad referendum do ingresso de LUIZ GUSTAVO FREITAS ROSSI no Programa271
de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) da UNICAMP, para o período de 01/fevereiro/2019 a272
31/janeiro/2020, contemplado pela bolsa CPESP/PNPD e sob supervisão do Prof. Ronaldo Almeida.273
Aprovado.274

275
17) Homologação da aprovação ad referendum do encerramento do vínculo de GABRIEL COUTINHO276
BARBOSA junto ao Programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP, sob a supervisão da Profa. Vanessa277
Lea (período: 01/setembro/2009 a 22/setembro/2010).278
Aprovado.279

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

ATA nº 01/2019 (reunião do mês de março/2019).293


