ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
31 de Março de 2020
Reunião Virtual
Reunião iniciada às 10:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento, professor José Maurício Paiva Andion
Arruti, com a presença dos docentes Omar R. Thomaz, Nashieli C. R. Loera, Joana C. de Oliveira, Christiano K.
Tambascia, Ronaldo R. M. de Almeida. Isadora L. França, Susana B. Durão e Artionka M. G. Capiberibe; e o
professor colaborador Rodrigo F. Toniol, e os pós-docs Fabiana Bruno, Bernardo F. Machado e Luiz Gustavo F.
Rossi.
___________________________________________________________________________________________________

INFORMES
1- Gerais:
Profa. Artionka - Foi aprovada pelo CONSU a concessão do título de Professor Emérito para o Prof. Dr.
Antonio Augusto Arantes Neto;
●

Profa. Isadora - Antes da suspensão das atividades foi publicada pelo Reitor a resolução que assegura o
direito de alunos, professores e funcionários travestis e transexuais de utilizarem seus nomes sociais em
registros, documentos e ações da vida funcional e acadêmica da Unicamp ;
●

Rodrigo Toniol - Foi concluído o processo de transferência da Revista Ciências Sociais e Religião da UFRGS
para a UNICAMP e já teve o primeiro número publicado. Porf. José Maurício perguntou sobre a classificação
da revista e Rodrigo informou que a classificação é B1.
●

● Profa. Susana - Informou sobre como tem sido o funcionamento do campus durante o período de
suspensão das atividades da universidade, no que diz respeito à Secretaria de Vivência do Campus, que tem
atuado principalmente nas seguintes questões:
- segurança à área da saúde e ao Hospital das Clínicas;
- orientação às pessoas que transitam pelo campus, para evitar aglomeração.
- segurança também em relação ao patrimônio da universidade diante do esvaziamento do campus.
Profa. Susana pediu o auxílio de todos para repassar à SVC informações sobre problemas que têm ocorrido no
campus neste período de suspensão das atividades presenciais na universidade.

2- Departamento:
● Prof. José Maurício - Agradeceu ao prof. Omar e ao Prof. Rodrigo Toniol pelo compartilhamento dos textos
que escreveram sobre o contexto de pandemia que temos vivido.
Prof. José Maurício - Sobre o concurso de contratação de Prof. Doutor que será realizado pelo
departamento, informou que, como anteriormente definido pelo departamento e conforme foi feito o pedido
da vaga, o concurso será aberto na área: Teoria Antropológica / sub-área: Teoria e na disciplina HZ360 Antropologia III - Teorias e Experimentações Etnográficas.
O Prof. José Maurício Informou também que a chefia e a secretaria do departamento têm trabalhado na
redação do edital de inscrições, que está sendo feito a partir de um modelo da Secretaria Geral da Unicamp e
com base no edital do último concurso para contratação de Professor Doutor realizado pelo departamento, e
que em breve este documento será compartilhado com os membros do departamento, para sugestões ou
esclarecimento de dúvidas. Neste sentido, a proposta é que o edital seja pauta da próxima reunião
departamental, para aprovação, e depois seja encaminhado para apreciação da Congregação/IFCH. Depois de
aprovado pela Congregação do instituto, a tramitação do processo dependerá dos desdobramentos da
situação da pandemia, pois as próximas etapas dependem do retorno das atividades da universidade.
O chefe do departamento falou ainda sobre a questão do programa e da bibliografia da disciplina do
concurso, pois estes dois itens precisam constar do edital. Os docentes sugeriram que o programa seja
●
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semelhante ao que foi usado no último concurso aberto nesta disciplina e que a bibliografia seja enxuta e não
muito direcionada.

PAUTA
1. Aprovação das atas das reuniões de outubro (2019) e novembro/2019); (anexos)
Aprovadas.

2. Posicionamento do Departamento sobre a Resolução GR nº. 35/2020 (24/03/2020) e sobre o Plano de
emergência atualizado do IFCH, tendo por referência também o Resultado parcial da consulta do CACH
aos discentes sobre atividades remotas; (anexos)
Primeiro, só consideramos razoável dar continuidade ao semestre letivo se pudermos contar com uma
fração de atividades presenciais. Isso vale tanto para a pós-graduação, quanto para a graduação, ainda que, diante de
suas especificidades, o percentual considerado mínimo para cada uma delas varie. No caso da graduação considerouse que seria necessário cumprir pelo menos 50% (oito semanas ou 32 hrs/aula) da carga horária em atividades
presenciais. Na pós-graduação este percentual pode variar até o mínimo de 20% de atividades presenciais. Segundo,
é necessário alterar a data estabelecida pela DAC para cancelamento das disciplinas, dia 06 de abril. A proximidade
da data não permite que os professores realizem avaliações individuais, diante das indefinições coletivas. Isso pode
levar tanto à mais cancelamentos do que seria necessário diante dos arranjos coletivos que estão por ser definidos,
quanto criar situações de continuidade de compromissos que podem se mostrar inviáveis. Assim, nossa posição é de
que a data para cancelamento de disciplina coincida com a data limite estabelecida para os alunos trancarem suas
matrículas, 15 de junho.
Em anexo à ata, segue a carta com a posição do Departamento de Antropologia sobre a graduação em situação
de Pandemia. No documento consta o trecho acima, que foi transcrito para a ata da reunião, e também as
considerações que foram feitas pelo conjunto dos membros do departamento.

3. Homologação da renovação do credenciamento da Profa. Bela Feldman no PPGAS (ME e DO), como
colaboradora, para oferecimento de disciplinas e orientações;
Aprovado.

4. Homologação das aprovações ad referendum referentes às seguintes renovações de vínculo junto ao
departamento:
- Profa. Heloisa Pontes - Professor Colaborador - período: 17/04/2020 a 16/04/2022;
Indicação de parecerista para relatório: Prof. Omar
Aprovado.

- Profa. Vanessa R. Lea - Professor Colaborador - período: 10/03/2020 a 09/03/2022;
Indicação de parecerista para relatório: Profa. Artionka
Aprovado.

- Adriana M. Villálon - Pesquisador Colaborador - período: 22/04/2020 a 21/04/2022;
Parecerista para relatório: Prof. Omar (supervisor)
Aprovado.

5. Homologação das aprovações ad referendum referentes às renovações e alterações de credenciamento
e aos descredenciamentos junto ao PPGAS; (anexo)
Aprovadas as renovações, com a indicação, pela Coordenação do PPGAS, das seguintes alterações nos
credenciamentos:
Profas. Nadia e Vanessa - alterar de permanentes para colaboradoras
Profs. Bela e Antônio Arantes - alterar de colaboradores para permanentes.
---> Descredenciamento de Josué T. Castro junto ao PPGAS:
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Dentro deste ponto, foi decidido também que o credenciamento do Josué Tomasini Castro não será renovado no
PPGAS, mas que no caso dele deverá ser feito o descredenciamento do programa, já que continuará vinculado ao
departamento mas com atividades voltadas para centros de pesquisa (CEMI).
---> Definição de regra para novas vinculações / renovações de vínculo de pesquisadores junto ao Depto.
Antropologia:
Ainda neste sentido, foi definido também que será formalizada uma regra para ingresso/renovação de vínculo de
pesquisadores junto ao departamento: eles deverão apresentar o plano de trabalho para o período de vinculação
(com cronograma), contendo atividades ligadas ao PPGAS e/ou aos Centros e Núcleos e, de acordo com as atividades
que constarem no plano, serão ou não credenciados no PPGAS pelo período em que permaneceram vinculados ao
departamento.

6. Homologação do credenciamento dos Profs. Simone Fragela e Benoît de L'Estoile (Profs. Visitantes PRINT/CAPES), como Professor Participante Temporário (PPT), no ME e DO do PPGAS, para oferecimento
de disciplina;
Aprovada a homologação do credenciamento.
Aprovado também o descredenciamento dos Profs. Simone e Benoît junto ao PPGAS, já que eles já encerraram as
atividades.

7. Credenciamento da Profa. Emilia Godoi no ME e DO/PPGAS, como permanente, para oferecimento de
disciplinas e orientações (novo credenciamento, após a aposentadoria);
Aprovado.

8. Encerramento do vínculo da Profa. Ana Maria de Niemeyer junto ao Departamento de Antropologia
(término em 24/01/2020).
Aprovado.
Indicação de parecerista para relatório: Profa. Emília

9. Encerramento do vínculo do Prof. Geraldo L. Andrello no programa de Pesquisador Colaborador (PósDoc), junto ao Depto. Antropologia.
Término: 28/02/2020
Parecerista para relatório: Prof. Mauro Almeida (supervisor)
Aprovado.

ATA nº 01/2020 (reunião do mês de março/2020).

