
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
24 de Junho de 2020

Reunião Virtual

Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo chefe do Departamento de Antropologia, professor José Maurício
Paiva Andion Arruti, com a presença dos docentes Omar R. Thomaz, Artionka M. G. Capiberibe, Isadora L. França,
Nashieli C. R. Loera, Susana B. Durão, Joana de Cabral Oliveira, Taniele C. Rui, Ronaldo R. M. de Almeida; dos
professores colaboradores Brenda Carranza e Rodrigo F. Toniol, e os pós-docs Fabiana Bruno, Thomas Cortado e
Bernardo Fonseca Machado; e os representantes discentes João Bardy, Marília Lima e María Florência Chapini. O
Prof. Christiano K. Tambascia justificou a ausência, mas conseguiu participar da reunião.
___________________________________________________________________________________________________

● INFORMES

1- Gerais:

● Termo de Cooperação;
Prof. José Maurício informou que está elaborando um Termo de Cooperação entre o Departamento de
Antropologia/UNICAMP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que tem por objetivo a atuação das
comunidades tradicionais indígenas e quilombolas do Estado de São Paulo. Pelas regras da própria UNICAMP este
termo é firmado de uma forma mais geral, sem objeto, e dentro dele serão abertos os termos aditivos específicos de
cada acordo de cooperação, assim, ficará aberta também uma oportunidade para outros projetos que tenham
parceria com a Defensoria Pública de SP e queiram se incorporar a este Termo de Cooperação geral.

● Projeto submetido à Pró-Reitoria de Extensão, pelo DA e PPGAS/IFCH;
Prof. Omar informou que fez um projeto para a Pró-Reitoria de Extensão e, como a submissão precisava ser feita até
20/junho, não foi possível aguardar até a reunião para informar o departamento sobre a proposta. O projeto está em
andamento, refere-se aos dois observatórios: "Observatório do CEMI – COVID 19" e o "Obsèvatwa Kreyòl". O
encaminhamento foi feito classificando-o como projeto de extensão e também como pesquisa, envolvendo o
Departamento de Antropologia e o PPGAS e as parcerias que foram construídas. Trata-se de pesquisa pois o projeto
envolve pesquisa e também é resultado de pesquisas, e o caráter de extensão da parceria está diretamente
relacionada às comunidades haitianas do Brasil e também à Diáspora Haitiana. No projeto, foram incluídos pedidos
de bolsas de Iniciação Científica e de bolsas de Pós-Graduação.

● Projeto Temático submetido à FAPESP;
Profa. Susana informou que submeteu um Projeto Temático à FAPESP e que enviará o resumo do projeto à Joana
(PPGAS).

● Seminário do LAR;
Prof. Ronaldo informou sobre o seminário “Reações religiosas à COVID-19 na América Latina” que será realizado pelo
LAR no período de 30/06 a 02/07/2020 . O cartaz de divulgação será enviado aos membros do departamento, por
e-mail.

2- Do Departamento:

● Concurso para contratação de Professor Doutor;
Prof. José Maurício informou que inicialmente tratava-se de um informe sobre o andamento do processo, cujo edital
foi aprovado na última reunião da Congregação, porém, na data de ontem, 23/6, houve uma reunião com a
Reitoria/UNICAMP na qual foi informada a posição da UNICAMP referente à aprovação da Lei Complementar Nº 173,
DE 27 DE MAIO DE 2020 (retroativa a esta data), que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) . Esta lei define, entre outras coisas, que em virtude da calamidade pública do
coronavírus, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021 de,
entre outras coisas, realizar concursos. A UNICAMP está se adaptando ao que foi definido por esta lei e isso inclui a
manutenção do não reajuste de salários, a não abertura de processos de progressão em carreira, a não contagem de
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tempo para contabilização de quinquênios e a não realização de concursos, com exceção apenas dos casos de
falecimentos e exonerações, pois a lei baseia-se, basicamente, na não criação de novas despesas permanentes.
Os concursos, mesmo os que já estão em fase mais adiantada, foram suspensos, e isso incluí o concurso referente à
vaga que foi concedida ao Depto. Antropologia. A vaga está garantida e o concurso já foi autorizado, entretanto, o
processo só poderá ser retomado a partir de janeiro/2022. O chefe do departamento informou ainda que podemos
verificar a possibilidade de realizar o concurso no 2º semestre de 2021, para efetivar a contratação do candidato(a)
aprovado(a) apenas a partir do início de 2022.
A Profa. Susana acrescentou que em breve serão publicadas Normativas da UNICAMP referentes às aplicações desta
lei, mas talvez não haja sequer a possibilidade de dar andamento nos processos de concursos, incluindo a publicação
de editais, até o final de 2021. Então, será necessário aguardar estas Normativas para verificar como será a
continuidade do processo, ou se o mesmo não poderá mais caminhar por enquanto.

● Novo documento do IFCH sobre atribuição de notas e frequências no 1º e 2º semestres de 2020;
Prof. José Maurício informou sobre o novo documento do IFCH com orientações relativas à como proceder com a
atribuição de notas e frequências no final do 1º sem / 2020 e criando um Grupo de Trabalho (GT) para pensar como
proceder no 2º sem/2020, que será todo on-line (Parecer da Congregação 169/2020). O documento sugere a
suspensão do regime de notas e a adoção do regime de conceitos, adotando-se três tipos de conceitos, sendo eles:
S = suficiente (significa aprovação por suficiência);
F = falta de informação (é um registro para os casos em que o aluno não conseguiu participar/acompanhar as
atividades não presenciais e o docente não tem a informação sobre os motivos. Este conceito permitirá uma
“prorrogação” do período de registro da nota até o final do semestre seguinte;
I = reprovação (conceito a ser aplicado nos casos em que o aluno não estabelecer nenhum tipo de contato com o
docente responsável pela disciplina, não sendo possível aprová-lo).
Prof. Arruti informou ainda que surgiu a opção da aprovação automática, mas ela não foi incorporada pelo fato dos
docentes não terem como saber o que aconteceu com os alunos em alguns casos, pois muitos podem mesmo ter
abandonado as disciplinas, por diversos motivos decorrentes da situação atípica do semestres, e nestes casos não
seria indicado aprovar um aluno que não está tendo nenhum tipo de participação.
Para o conceito “F”, a possibilidade de ter um período maior para registro da nota de aprovação ou de reprovação, é
também para que haja tempo dos alunos avaliados com “F” poderem procurar os professores para validar as
atividades do semestre ou então até trancar as disciplinas, e também para que os professores tentem “localizar”
estes alunos, através de rede de contato com outros alunos da turma, ou de outras formas.
De todo modo, a adoção destes três conceitos é uma sugestão definida pela Congregação/IFCH em virtude do
contexto da pandemia, mas que prevalece a isso a autonomia de cada professor em relação aos cursos que estão
oferecendo.

● Projetos de Extensão;
Prof. José Maurício informou que várias das atividades que estão sendo realizadas durante este período de suspensão
de atividades presenciais têm caráter de extensão, portanto, é importante que todos lembrem de considerar e
registrar tais atividades como projetos de extensão do Departamento na UNICAMP.

3- Do PPGAS:

● Antecipação do calendário da CAPES para encerramento da coleta de dados referentes à avaliação do
relatório quadrienal;
Profa. Joana informou que a data de encerramento da coleta foi antecipada pela CAPES para 31/12/2020. A equipe
da Coordenação de Pesquisa já está se organizando para o trabalho de acordo com o novo cronograma, portanto, os
professores do PPGAS começarão a receber e-mails com pedido de atualização do Currículo Lattes.
Prof. Omar sugeriu que seja incorporado e destacado no relatório como o PPGAS reagiu a este período de quarentena,
com registro das pesquisas, atividades e projetos que têm sido realizados e relacionados com o PPGAS.

● Retomadas das Quartas de Antropologia a partir de agosto/2020;

● Encerramento do semestre com um evento interno do PPGAS.
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4- Da Graduação:

● Histórico de discussão sobre forma de avaliação das atividades não presenciais;
Profa. Artionka fez um relato de todo o histórico do processo de discussão que levou ao documento do IFCH
referente à adoção da avaliação por conceito.

● Bolsas PED;
Profa. Artionka repassou a informação mencionada na reunião da Comissão de Graduação (CG), de que houve um
corte de 50% nas bolsas PIBID e de residência docente e que, sobre esta questão de bolsas, foi solicitado que sejam
feitas tentativas de conseguir mais bolsas PED, já que será necessário uma adaptação às aulas on-line, que
demandam muito mais a participação e ajuda dos PEDs. A Reitoria publicou uma nova resolução sobre as bolsas PED,
onde consta que o programa será avaliado de forma mais rígida. Haverá uma comissão da Unicamp responsável pela
avaliação e, dependendo da avaliação da unidade de ensino, a dotação de verbas para o PED poderá ser diminuída,
portanto, se os estágios docentes forem mal avaliados, haverá também um redução das bolsas concedidas à unidade.

● Módulo 2;
Profa. Artionka informou que, por proposta do Depto. de Sociologia, foi discutido na reunião da Comissão de
Graduação a possibilidade de voltar a haver cursos de dois módulos (as 4 hrs aulas semanais serem desmembradas
em dois módulos, de 2 hrs cada), devido à dificuldade de seguir com 4 hrs de aula no formato de aulas on-line, tanto
no diurno como no noturno. Se esta possibilidade seguir adiante seria muito difícil os professores poderem escolher o
dia para as aulas, portanto, os horários seriam fixos, e para as eletivas haveria a possibilidade de manter módulo 4.
Ou seja, as obrigatórias e as obrigatórias de modalidade iriam para módulo 2, e as eletivas o professor poderia
escolher, e elas seriam encaixadas onde não fossem encaixadas as obrigatórias.
Esta questão provavelmente será apresentada aos departamentos em breve, para discussão e posicionamentos no
âmbito de cada departamento.

PAUTA

1. Aprovação da ata da reunião de 04/junho/2020;
Aprovada.

2. Prêmios Institucionais;
Ana Jaqueline informou sobre os prêmios institucionais referentes ao ano de 2020 - Reconhecimento Acadêmico
Zeferino Vaz, Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação e PROEC de Extensão universitária).
Informou também que as inscrições para os prêmios Reconhecimento Docente pela Graduação e PROEC devem ser
feitas via ficha de inscrição enviado para a Secretaria do Departamento até 27/julho, para encaminhamento para a
Congregação de 05/agosto. Já o prêmio Zeferino Vaz, caso haja interessados, deverá seguir para a Congregação com a
indicação do Departamento, até 29/julho. O Depto. também poderá encaminhar para a Congregação de 05/agosto a
indicação de nomes para a Comissão de Especialistas do prêmio Zeferino Vaz.

3. Ingresso da Profa. Dra. KALYLA MAROUN (UFRJ) como Pesquisadora Colaboradora junto ao DA (Pós-Doc
sem bolsa), pelo período de 02/agosto/2020 até 31/julho/2021, sob a supervisão do Prof. José Maurício;
Aprovado.

4. Solicitação de relato dos professores, para a próxima reunião de Depto e, se possível, documentado,
sobre a situação de frequência dos alunos matriculados (antes e depois do novo documento do IFCH),
sobre o modo de avaliação de "participação" a ser adotado para a atribuição do conceito S, e outras
considerações pertinentes (sobre o clima de turma, sobre o retorno dos alunos com relação às
discussões e tarefas etc);
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Esta solicitação tem relação com a criação do GT paritário que foi criado pelo IFCH para para auxiliar a Comissão de
Graduação a pensar na forma como proceder com as avaliações e registros de frequência no 2º semestre de 2020. A
ideia é fazer um relato, se possível documentado, sobre a situação de frequência dos alunos matriculados, antes e
depois do momento em que as atividades presenciais deixaram de ser facultativas e passaram a ser obrigatórias, e
sobre o modo como os professores avaliaram a participação dos alunos nos cursos. Estes relatos serão uma forma de
contribuição do Departamento às atividades do GT.
Prof. José Maurício informou que os relatos podem ser enviados por e-mail pelos professores, ou apresentados
verbalmente durante a próxima reunião de departamento.

5. Aprovação do Edital de Seleção (Joana - PPGAS);
Profa. Joana apresentou o edital do processo seletivo do PPGAS deste ano, que conta com algumas mudanças
principais, que são: edital composto por 2 fases (análise de projetos e entrevistas), unificação do edital do Mestrado e
do Doutorado, e não haver um edital específico para estrangeiros. Frente a isso, a coordenadora informou que a
principal questão é como se dará a atribuição de bolsas aos aprovados, já que não haverá um edital específico para os
estrangeiros, mas apenas um edital simplificado.
Depois de várias ponderações e discussão sobre o tema, o Prof. José Maurício sugeriu o seguinte encaminhamento: 1)
para o processo seletivo deste ano - 2020, aprovação do edital da forma como foi apresentado pela Coordenadora do
PPGAS; 2) criação de um GT para levantamento de elementos que permitam uma discussão mais específica sobre as
cotas, os critérios de cotas e os critérios para atribuição de bolsas. O encaminhamento foi aprovado por todos os
participantes da reunião e o GT será constituído pelos seguintes membros: Omar Thomaz, Isadora França, Artionka
Capiberibe, Bernardo Machado e Representantes Discentes a serem definidos, além de Joana Oliveira e José Maurício
Arruti (que acompanharão institucionalmente o GT).

6. Substituição da Nashieli na comissão do PPGAS (Joana - PPGAS);
A partir de 01/agosto/2020, o Prof. Omar R. Thomaz substituirá a Profa. Nashieli na sub-comissão do
PPGAS/IFCH/UNICAMP.

7. Atribuição de conceitos nas disciplinas da Pós-Graduação (Joana - PPGAS).
Profa. Joana informou que, apesar de não ter sido feita uma discussão com os professores que estão oferecendo
disciplinas na Pós-Graduação, na reunião da CPG os coordenadores concordaram que o mais indicado é que os PPGs
não venham adotem esta sugestão da Congregação/IFCH da avaliação com base nos conceitos S, F e I, mas continuem
a utilizar os conceitos normalmente utilizados para avaliação, pensando na FAPESP. Além disso, foi também discutido
na CPG que é importante haver uma nota única para todos os alunos de Pós-Graduação e que poderia ser
considerada a possibilidade de aprovação com conceito A para todos os alunos. Isso ficará a critério de cada professor,
mas os coordenadores concordaram que este será um indicativo da CPG/IFCH.
A Profa. Joana propôs ainda uma discussão com todos os professores que estão oferecendo disciplinas na
Pós-Graduação no 1ºsem/2020, para que possa ser discutido e fechado um acordo do PPGAS neste sentido, havendo
apoio do Depto. Antropologia. Todos os professores participantes da reunião concordaram com este indicativo por
parte do PPGAS, para ser discutido com os professores que estão dando aula neste semestre.

ATA nº 04/2020 (reunião de 24/ junho/2020).


