
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
DIA 17 de ABRIL 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, Isadora Lins França, Joana Cabral de Oliveira, José Maurício Paiva Andion Arruti, Nashieli3
Cecília Rangel Loera, Omar Ribeiro Thomaz e Taniele Cristina Rui; e os pós-docs Fabiana Bruno, Luiz Gustavo Freitas4
Rossi, Marco Tobón, Marina Pereira Novo, Rodrigo Charafedini Bulamah e Thomas Jacques Cortado; o professor5
colaborador Rodrigo Toniol e os representantes discentes João Pedro Rojas, João Pedro Cardoso, Rafaela6
Etechebere e Laís Ambiel Marachini.7
A professora Emília Pietrafesa de Godoi e o Pós-Doc Anaxsuell Fernando da Silva justificaram ausência.8
___________________________________________________________________________________________________9

10
INFORMES11

12
1- Gerais:13

14
 Profa. Artionka: 20/maio/2019 - Fórum Permanente da UNICAMP sobre o tema “Terras Indígenas e15

Interesses Nacionais”, das 9h às 17h;16
17

 Profa. Artionka: 23/junho/2019 - Fórum sobre Democracia e Direitos Humanos;18
19

 Profa. Joana - 23/abril/2019 - Fórum sobre o tema “Vozes vegetais: Diversidade,20
Contradomesticação, Feminismos e Histórias da Floresta”;21

22
 Prof. Rodrigo Toniol - Informou sobre a tramitação do convênio de cooperação acadêmica entre a23

UNICAMP e a Western Sidney;24
25

 Prof. Rodrigo Toniol - Informou sobre a vinda do Prof. Thomas Csordas, da Universidade da California26
San Diego. Ele virá, como Professor Visitante, na segunda quinzena de setembro ou na última27
semana de outubro/2019;28

29
 Prof. José Maurício - Informou sobre o evento “Rodas de Conversa Sobre Pesquisas em Raça e30

Etnicidade”, que será promovido pelo PPGAS entre maio e junho e está sendo organizado por ele e31
pelo Prof. Luiz Gustavo Freitas Rossi, com a seguinte programação:32

33
Dia 08/05:34
- Frantz Rousseau Déus, com o tema “A antropologia haitiana na luta pela reabilitação, da raça negra no35
pós-escravidão”;36
- Gustavo Rossi, com o tema “Edison Carneiro, um intelectual ‘da raça’”.37

Dia 16/05:38
- Juliana Jodas, com o tema “Novos contextos da etnicidade: indígenas na universidade”;39
- JoséMaurício Arruti, com o tema ”Etnicidade em trânsito: os pankararu em SP”.40

41
Dia 23/05:42
- Nathanael Araújo, com o tema “Dos efeitos e ações de um livro sobre um coletivo artístico negro,43
LGBTQI+ e diaspórico: o assalto à cultura ainda é possível no século XXI?”44
- Jordana C. A. Barbosa, com o tema “A disputa da memória e a disputa pela existência através dos45
griots”.46

47
Dia 30/05:48
- German Moriones Polania, com o tema “Comunidades negras colombianas do Cauca: região e49
território”;50
- Juliana Fidelis, com o tema “Segregação espacial e mobilização quilombola na Amazônia”.51

52
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Dia 06/06:53
- Cassius Cruz, com o tema “Mobilidade e Território entre Redes de Parentesco Quilombola entre Paraná54
e Minas Gerais”;55
- Omar Ribeiro Thomaz, com o tema “Raça como processo emMoçambique”56

Dia 13/06:57
- Bruno Ribeiro Ferreira, com o tema “Afronta, vai, se movimenta!: estéticas e ativismos na cena preta58
LGBT de São Paulo”;59
- Mateo Pazos Cárdenas, com o tema “Tensões e negociações homoeróticas em homens negros nos de60
contextos urbanos da região do Pacífico Colombiano”.61

62
 Prof. José Maurício - Informou sobre Workshop com o tema “Antropologia, Saúde e Religião”, que63

acontecerá no mês de maio/2019;64
65

 Profa. Nashieli - Bolsas Sanduíche (Pós-Graduação) - Informou sobre os 03 editais do PRINT que66
estão abertos e dos quais o PPGAS faz parte, para inscrição dos alunos do programa para Bolsas Sanduíche.67

68
69

2- Do Departamento:70
71

 Prédio de Centros e Núcleos do IFCH (mudança)72
A etapa de limpeza do prédio novo está prevista para terminar entre junho e julho. Depois disso,73
quando a mudança for liberada pela Direção/IFCH, toda transferência de móveis e bens74
patrimoniáveis deverá ser feita em comunicação com a secretaria do departamento, para que os bens75
lotados no prédio novo sejam devidamente registrados junto ao Setor de Patrimônio.76
A Direção/IFCH não disponibilizará funcionários para auxiliar na mudança, de modo que cada77
centro/núcleo deverá se encarregar desta questão.78

79
Prof. Ronaldo deu o informe e foi solicitado pelos docentes que seja levada à Direção a questão das80
dificuldades que inviabilizam a realização da mudança pelos próprios docentes e/ou alunos. Sugestão81
de que o IFCH verifique junto à universidade a possibilidade de empréstimo de funcionários da82
Prefeitura do Campus.83

84
 Proposta de Certificação/IFCH85

Prof. Ronaldo falou sobre a reunião interdepartamental extraordinária que foi convocada pela86
Direção/IFCH para informar que a Reitoria solicitou que as unidades enviem suas propostas de87
certificação até o final de abril/2019. A Direção do IFCH optou por enviar a proposta de organograma88
da forma como está atualmente, sem alterações, mas ciente de que, quando a proposta retornar,89
provavelmente haverá exigências de certas alterações, principalmente em relação ao quadro das90
secretarias dos departamentos, considerando também a atual proposta da Reitoria de enxugamento91
das funções gratificadas (inclusive dos secretários), que entrará em pauta no CONSU do mês de92
maio/2019. Assim, é praticamente inevitável que seja necessário, em breve, a readequação das93
atividades das secretarias de departamentos ou a forma de divisão do trabalho.94

95
96

3- Do PPGAS:97
98

 Profa. Nashieli falou sobre recurso da PRPG para tradução dos sites do PPGs e editais - O99
encaminhamento das propostas está em andamento;100

101
 Informe sobre a possibilidade de abertura de um edital específico para ingresso de alunos que102

integralizaram sem defesa, sem a necessidade de ingresso pelo Processo Seletivo comum;103
104
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 Alterações do Regimento Geral da Pós-Grad. (CCPG)105
- Possibilidade de instituição de um Coordenador Geral da Pós Associado, cuja função não será106
gratificada;107
- Nova possibilidade de cadastro como Professor Participante Temporário para professores de outras108
instituições que oferecerão algum tipo de atividade específica, e por um tempo pré-estabelecido,109
junto aos programas. O cadastro nesta nova modalidade implica em não haver mais necessidade de110
credenciar o referido professor como pleno/colaborador/visitante no programa.111

112
 Relato de problemas com alunos do Doutorado Ciências Sociais que não conseguiram agendar113

defesa/qualificação no SIGA devido à exigência do parecer do Comitê de Ética. Por intermédio de114
negociação da Profa. Bárbara Castro (representante do IFCH), foi aberta uma exceção para alunos115
ingressantes do período 2016-2018, que conseguirão agendar defesa/qualificação via sistema SIGA a116
partir do envio de um atestado assinado pelo orientador. Para estes casos, o atestado já está117
disponível no site da Pós-Graduação/IFCH, na aba de formulários.118
Para ingressantes a partir de 2019, o parecer do Comitê de Ética é indispensável.119
Profa. Nashieli disse que pode encaminhar por e-mail aos docentes do departamento o documento120
do GT enviado pelo Prof. Michel, Coordenador Geral da CPG.121

122
 Quartas da Antropolgia - 24/04/2019, às 17h - Profa. Emilia.123

124
125

4- Da Graduação:126
127

 Profa. Artionka informou que houve reunião da CG no dia 17/04/2019;128
129

 Profa. Artionka informou o lançamento da Maloca - Revista de Estudos Indígenas, publicação130
organizada por discentes do centro, que será realizado dia 29/04;131

132
 Profa. Artionka falou sobre o edital para Professor Visitante na Graduação, cuja proposta133
encaminhada pelo Curso de Ciências Sociais/IFCH foi com o nome da Profa. Norma Felicidade Lopes da134
Silva Valencio, que trabalha na área de “Sociologia dos desastres”.135

136
137

 Avaliação do curso de Ciências Sociais138
139

- Divulgação do relatório da reunião semestral de avaliação do curso, realizada em novembro/2018;140
- Dia 21/maio/2019 - reunião de avaliação deste semestre, em dois horários: final da manhã e início da141
noite;142
- Entre 13 e 24 de maio/2019 - Período em que os docentes aplicarão os formulários de avaliação de suas143
disciplinas, que deverão ser preenchidos pelas/os estudantes, sem a presença de docentes em sala.144

145
146

PAUTA147
148

1) Previsões de afastamentos para próximos semestres;149
(quadro)150
* Solicitação de mudança dos afastamentos dos Profs. Artionka e Ronaldo do 2º sem/2019 e 1º sem/2020 para151
1º e 2º sem/2020;152
Aprovado.153

154
* Solicitação de cancelamento do afastamento da Profa. Susana (LP) previsto para o 2º sem/2020;155
Aprovado.156

157
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2) Grade de disciplinas (Graduação e Pós -Graduação) para 2º semestre de 2019 e planejamento para 1º semestre158
de 2020;159
(grades)160
Aprovado.161
As grades aprovadas para a Graduação e Pós-Graduação para o 2º semestre de 2019 constam no final da ata.162

163
Foi aprovado também o cadastro de Gleicy Mailly da Silva como Professora Participante Temporária junto ao164
PPGAS e o credenciamento junto ao curso de Graduação em Ciências Sociais para oferecimento de disciplina no165
2º semestre de 2019.166

167
168

3) Processo de Seleção PED para 2º sem/2019;169
* Indicação de quais disciplinas receberão PED no 2º sem/2019;170

- Antropologia II171
- Pesquisa Antropológica172
- Oficina de Leitura e Escrita em Humanidades173
(por ordem de prioridade)174

175
* Indicação da quantidade desejada entre bolsas C e B (normalmente 2 a 3 bolsas C por depto. ou 1 bolsa B);176

- 3 bolsas PED B177
178

* Definir se haverá chamada para seleção dos bolsistas ou se os docentes indicarão os alunos diretamente;179
- Seleção para PEDs com bolsa.180
- Para PEDs voluntários, poderão ser indicados à Secretaria de Graduação diretamente pelos docentes181
responsáveis por cada disciplina.182

183
* Definição de banca para o processo de seleção PED para o 2º sem/2019.184

- Professores Artionka, Nashieli e Ronaldo.185
186
187

4) Linhas de pesquisa PPGAS;188
Foram apresentadas e discutidas as propostas elaboradas pelos docentes de cada um das quatro linhas de189
pesquisa. Ao término da discussão foi definido que os docentes das linhas 1 e 4 farão uma adaptação na190
proposta da ementa destas linhas, para que o texto fique no mesmo padrão das outras duas linhas (2 e 3). Após191
esta adequação, as propostas das quatro linhas entrarão em pauta na reunião da CPG, para inclusão no192
catálogo.193

194
195

5) Editais processo seletivo 2019 e bancas - PPGAS;196
A Profa. Nashieli apresentou as sugestões de mudanças nos editais do Mestrado e Doutorado e estas197
mudanças foram aprovadas, com destaque para a questão da prova de línguas, que não será eliminatória para198
os optantes, sendo necessária a apresentação da proficiência antes do exame de qualificação.199

200
Sobre as bancas, foram aprovadas os seguintes nomes, para os anos de 2019 e 2020:201

202
2019203
* Prêmios: Antonio, Artionka e Ronaldo.204
* Mestrado: Guita, Ronaldo, e Luiz Gustavo Rossi.205
* Doutorado: Artionka, Christiano e Rodrigo Toniol.206

207
208
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2020209
* Prêmios: Nashieli, Isadora e Heloisa.210
* Mestrado: Antonio G, José Mauricio e Susana.211
* Doutorado: Joana, Omar e Taniele.212

213
214

6) Edital sul-sul da Capes - PPGAS;215
Profa. Nashieli falou sobre o edital da CAPES que está aberto e alguns professores informaram que já estavam216
pensando em propostas, conjuntas com outras universidades, para submissão.217

218
219

7) Aprovação da mudança representação discente do PPGAS, para o período de março/2019 a março/2020.220
(PPGAS)221

Rafaela Gava Etechebere (repres. discente titular doutorado)222
Laís Ambiel Marachini (repres. discente titular mestrado)223
Thiago Haruo Santos (repres. discente suplente doutorado)224
Brume Dezembro Lazzetti (repres. discente suplente mestrado)225

Aprovado.226
227
228

8) Substituição da Profa. Taniele pelo Prof. José Maurício, durante o período da Licença Maternidade, na229
Comissão de Publicações do IFCH;230
(Prof. José Maurício)231
Aprovado.232

233
9) Encerramento do vínculo do Prof. Geraldo Andrello (UFSCar) no programa de Professor Colaborador da234

UNICAMP. Data término: 31/07/2019;235
Aprovado.236

237
10) Ingresso do Prof. Geraldo Andrello (UFSCar) no programa de Pesquisador Colaborador (Pós-Docs sem bolsa),238

pelo período de 01/agosto/2019 a 28/fevereiro/2020, sob a supervisão do Prof. Dr. Mauro Almeida;239
Aprovado.240

241
11) Ingresso da Profa. Brenda Maribel Carranza Dávila (PUC) no programa de Professor Colaborador da UNICAMP,242

pelo período de 01/abril/2019 a 31/março/2021), para colaboração com atividades do LAR (Lab. de243
Antropologia da Religião) e oferecimento de disciplinas;244
Aprovado vínculo junto ao departamento e credenciamento na Graduação para oferecimento de disciplina no245
2º semestre de 2019.246

247
* Credenciamento da Profa. Brenda Carranza no curso de Graduação em Ciências Sociais, para248
oferecimento de disciplinas.249
Aprovado.250

251
12) Ingresso do Prof. Franklin Gil Hernandez (Universidad Nacional de Colômbia) no programa de Professor252

Colaborador da UNICAMP, a partir de 01/maio/2019 , pelo período de 02 anos, para co-orientação do aluno253
Fernando Ramirez (DO/PPGAS), orientado pela Profa. Isadora França;254
Não foi aprovado o vínculo do referido professor junto ao departamento, pois em virtude da nova modalidade255
de cadastro como Professor Participante Temporário, que foi incluída no Regimento Geral da Pós-Graduação,256
foi decidido que este novo tipo de cadastro contempla a atividade que será realizada pelo Prof. Franklin257
Hernandez junto ao PPGAS: a co-orientação de uma aluna do doutorado.258
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259
* Credenciamento do Prof. Franklin Hernandez no PPGAS, como colaborador, para co-orientação.260

261
Aprovado o cadastramento como Professor Participante Temporário no PPGAS, sem a necessidade de262
credenciamento como colaborador junto ao programa e sem vinculação ao departamento como Professor263
Colaborador.264

265
13) Homologação da aprovação ad referendum do ingresso de Marina Pereira Novo no Programa de Pesquisador266

de Pós-Doutorado (PPPD) da UNICAMP, com bolsa FAPESP, para o período de 01/março/2019 a267
28/fevereiro/2021, sob supervisão da Profa. Dra. Artionka Capiberibe;268
Aprovado.269

270
14) Homologação da aprovação ad referendum do Ingresso da Profa. Hayda Alves (UFF) no programa de271

Pesquisador Colaborador da UNICAMP (Pós-Doc sem bolsa), pelo período de 01/junho/2019 a 31/maio/2020),272
sob a supervisão do Prof. Dr. Carlos Brandão;273
Aprovado o vínculo ao departamento, com a condição da apresentação de uma proposta de atividade274
institucional junto ao departamento para que o pedido siga para a Congregação.275
Ficou definido também que um professor do departamento conversará com o supervisor da pesquisadora, o276
Prof. Carlos Brandão.277

278
15) Homologação da aprovação ad referendum do Ingresso de Rodrigo Charafedini Bulamah no programa de279

Pesquisador Colaborador da UNICAMP (Pós-Doc sem bolsa), pelo período de 01/abril/2019 a 31/março/2021),280
sob a supervisão da Profa. Dra. Nashieli Loera;281
Aprovado.282

283
* Credenciamento de Rodrigo Bulamah no curso de Graduação em Ciências Sociais para oferecimento de284
disciplina no 2º sem/2019.285
Aprovado.286

287
288

PAUTA SUPLEMENTAR289
290
291

16) Indicação de professor para a Comissão de Avaliadores do PED para avaliar os Projetos e Relatórios em292
andamento do PED. (PPGAS)293
(mandato de 2 anos - Junho/2019 a Maio/2021).294

Foi indicada a Profa. Joana Cabral de Oliveira.295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
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Grades de disciplinas aprovadas, para o 2º semestre de 2019:308
309

310
311
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312
313
314

ATA nº 02/2019 (reunião do mês de abril/2019).315


