
ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
DIA 18 de Setembro de 2019

Sala de Projeção – PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO

Reunião iniciada às 14:00hs e coordenada pelo professor José Maurício Paiva Andion Arruti - Chefe de1

Departamento, com a presença dos Docentes Artionka Manuela Góes Capiberibe, Christiano Key Tambascia,2

Isadora Lins França, , Joana Cabral de Oliveira, Nashieli Cecília Rangel Loera, Omar Ribeiro Thomaz, Ronaldo3

Rômulo Machado de Almeida e Susana Soares Branco Durão, o Professor Colaborador Rodrigo Ferreira Toniol, os4

Pesquisadores Colaboradores e Pós-Docs Fabiana Bruno, Luiz Gustavo Freitas Rossi, Luiz Felipe Bueno Sobral,5

Marco Alejandro Tobón Ocampo e Thomas Jacques Cortado e as Representantes Discentes Rafaela Gava6

Etechebere e Laís Ambiel Marachini.7

Os professores Antonio Roberto Guerreiro Júnior, Emília Pietrafesa de Godoi e Taniele Cristina Rui tiveram suas8

ausência justificadas.9

______________________________________________________________________________________________10

11

INFORMES:12

1- Gerais:13

- Breve relato sobre o trabalho que a Profa. Susana Durão está realizando na reitoria, à frente da A Secretaria14

de Vivência nos Campi - SVC.15

A professora Susana Durão falou sobre o trabalho que vem desenvolvendo e destacou a importância de16

projetos de segurança e convívio universitário, a oportunidade de trabalhar junto à administração central da17

Unicamp e o incentivo de campanhas de combate ao assédio. Ressaltou que problemas dessa ordem devem ser18

encaminhados à Secretaria.Breve relato sobre o trabalho que a Profa. Susana Durão esta realizando na Reitoria.19

2- Departamento:20

- Comissão do site do Departamento.21

Houve uma recomposição da Comissão, composta agora pela Profa. Fabiana Bruno, pelo Prof. Thomas Cortado22

e o atual chefe de Departamento, prof. José Maurício Arruti. Foi solicitado que os membros do Departamento23

possam assinalar mudanças no layout do site, mas foi destacada a morosidade do processo junto ao setor de24

informática.25

- Demanda de Professores para o Departamento.26

O prof. Ronaldo Almeida informou sobre as demandas do Departamento junto à Direção do Instituto, dada a27

urgência ocasionada pelas recentes aposentadorias. Há sinalização para a abertura de concurso com uma vaga.28

Foi destacada a importância da participação do Prof. Alvaro Bianchi na Comissão de Vagas Docentes da29

universidade. Recomenda-se, quando da abertura de um concurso, que a disciplina a ser oferecida seja30

Antropologia III, obrigatória. O Prof. José Maurício Arruti encaminhará justificativa à Direção sobre essa31

demanda.Comissão do Site do Departamento.32

3- PPGAS:33

- Reunião com os alunos do Programa sobre bolsas.34

A Profa. Joana Cabral informou que aconteceram duas reuniões da CPG em que o assunto foi abordado, mas35

que, desde então, tiveram lugar novos desdobramentos: a notícia da CAPES de novo aporte de recursos para os36

Programas de Excelência de Pós de notas 5, 6 e 7; e do CNPq de que o sistema de bolsas encontra-se fechado e37

que as bolsas que se encerram atualmente não serão renovadas. Relatou que a reunião com os discentes do38

Programa concluiu não ser momento para uma paralisação. Manifestou preocupação com o fato de que as39

notícias oficiais têm sido poucas, e que a cada mês novos desdobramentos são observados. O prof. Omar40

Ribeiro Thomaz sugeriu que na reunião dos Programas de Antropologia na ANPOCS seja discutida a política de41

cortes, que distingue os Programas 3 e 4 dos Programas de Excelência. Argumentou que é importante42

questionar a política de cortes com essa divisão. Solicitou que o PPGAS, junto à CPG, encaminhe um43

questionamento dessa política, junto aos outros Programas de Pós do IFCH. O conjunto de professorers acatou44

sua análise e sugestão.45
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- A Profa. Joana Cabral solicitou aos professores do Departamento que peçam a seus orientandos preencham o46

formulário de acompanhamento discente, sobretudo os egressos.47

- Mudança na Secretaria do Programa. A professora Nashieli Loera discorreu sobre a previsão de substituição48

da atual secretária do PPGAS, feita a solicitação do Departamento e da coordenação do PPGAS. A Secretária49

Geral da Pós, Sônia, assumira os trabalhos da Secretaria do Programa de Antropologia durante o processo50

seletivo desse ano.51

- A profa. Joana Cabral informou que as Quartas de Antropologia de setembro será realizada com a presença de52

duas lideranças Guarani Kaiowá, que substituirão a palestra de Davi Kopenawa, que não poderá comparecer.53

- O Prof. Luis Felipe Sobral se apresentou ao Departamento. O prof. foi contemplado com um Jovem54

Pesquisador da FAPESP com projeto sobre historiografia da antropologia, a ser desenvolvido na Unicamp e que55

inclui a criação de um Laboratório de Historiografia e um trabalho com o material de arquivo de antropologia56

no Arquivo Edgard Leuenroth - AEL. Mencionou a importância do trabalho com novos e antigos acervos no AEL.57

Informou sobre a possibilidade de pedir outras bolsas, além das já previstas no projeto, contanto que se58

observe a vigência do JP (5 anos), uma vez que as bolsas não devem ultrapassar esse período.59

- Os profs coordenadores ou vinculados a diferentes Centros e núcleos manifestaram preocupação com a60

informação de que não é possível fazer a mudança das bibliotecas dos Centros e Núcleos para o novo prédio,61

nos andares superiores, dada a recomendação de que o peso não ultrapasse 400 quilos por metro quadrado. A62

professora Artionka Capiberibe solicitou que o Departamento peça um parecer da Direção sobre os usos e63

sobre a segurança do novo prédio. Os professores Omar e Nashieli também expressaram preocupação pela64

falta de informações e as condições de uso do prédio. O professor Christiano Tambascia mencionou o projeto65

da reitoria de extinguir as bibliotecas setoriais da universidade. Ainda que ponderando que o Departamento66

não é o canal adequado para isso (no que foi acompanhado pelo prof. Ronaldo), o prof. José Maurício se dispôs67

a encaminhar à Direção uma manifestação a ser redigida pelos coordenadores de centros e núcleos.68

4- Graduação:69

O prof. José Maurício Arruti indagou sobre a Comissão de reformulação do catálogo de curso, a respeito da70

inclusão de nova disciplina na graduação. A professora Isadora Lins França se voluntariou para presidir a71

Comissão, ainda composta pelo Prof. Arruti e pela Profa. Susana. A Comissão se reunirá antes da próxima data72

de mudança de catálogo dos cursos de graduação em maio de 2020.73

PAUTA74

1) Ata da reuião de 19/6/201975

Aprovada.76

2) Ata da reuião de 21/8/201977

Aprovada.78

3) Indicações de membros, titular e suplente, para a Comissão de Biblioteca;79

Aprovada as indicações dos Professores Omar Ribeiro Thomaz (titular) e Susana Soares Branco Durão (sulente).80

Agradecimentos à Comissão anterior, formada pela Profa. Artionka Capiberibe (titular) e Profa. Susana Durão81

(suplente).82

4) Disciplinas de Graduação e de Pós-Graduação para o 1º Semestre de 2020;83

Foi apresentada proposta de distribuição de disciplinas e foi possível fechar o quadro das mesmas na pós84

e graduação. Foi relatado, entretanto, a necessidade de equacionar a demanda por disciplinas eletivas (ao85

menos três disciplinas semestrais por curso) e foi destacado, especialmente, o período noturno como uma86

questão delicada. Foram reiterados os quesitos para prioridade de PED.87

5) Comissão de PED’s;88
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A professora Artionka Capiberibe, membro da Comissão atual, ainda composta pelos professores Ronaldo e89

Nashieli, relatou sobre os trabalhos de seleção de PED para as disciplinas de graduação. Também prontificou-se90

a continuar na Comissão por esse semestre, até seu afastamento. A nova Comissão é recomposta com os atuais91

chefe de Departamento e coordenadora do PPGAS, profs José Maurício Arruti e Joana Cabral. No começo de92

outubro será encaminhada a oferta de PEDs. O professor José Maurício Arruti dirigiu pedido aos93

representantes discentes de que eles transmitam aos colegas a importância, para suas formações e currículos,94

de eles se engajarem nesta experiência, remunerada ou não;95

6) Encerramento do vínculo de Aline Fonseca Iubel, no Programa de Pesquisador de Pós Doutorado96

(período: 01/7/2018 a 30/6/2019 - Supervisor: Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Júnior);97

Aprovado.98

Indicação de Parecerista para avaliar relatório: Indicado o Prof. Antonio Roberto Guerreiro Júnior.99

7) Renovação do credenciamento da Profa. Dra. Carolina Parreiras Silva, como Professora Claboradora, para100

coorientar a aluna de Mestrado Clara da Cunha Barbato Veiga Coelho, pelo período de 17 meses, a partir de101

04/10/2019.102

Aprovada.103

Aproveitou-se para lembrar que as nomenclaturas dos vínculos ao PPGAS serão discutidos futuramente.104

PAUTA SUPLEMENTAR105

8) Apresentação da Revista Ciências Sociais e Religião.106

O Prof. Rodrigo Toniol apresentou a proposta de acolhimento da revista, já consolidada, bilingue, com107

grande circulação pela América Latina e com mais de 20 anos de existência. Rodrigo é o atual presidente108

da Associação dos Cientistas Sociais da Religião do Mercosul e discorreu sobre a importância da revista109

nessa área. A revista, internacional, atualmente conceito B1, deverá logo ser considerada A2. Era sediada110

junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas que por razões de demandas específicas da111

instituição, foi recomendada à Unicamp como sede. Rodrigo ainda informou sobre o processo de112

migração, que contará com um período em que ficará na “incubadora” do sistema de periódicos da113

Unicamp. Também mencionou ser possível conseguir bolsas para auxiliar na revista, após reunião com a114

reitoria; além disso, já há dois números finalizados e prontos para publicação. Também informou que é115

possível realizar eventos atrelados à dinâmica de funcionamento da revista. O processo necessita116

aprovação no Departamento, para depois ser encaminhado à Congregação. Foi informado que um dos117

requisitos da migração é a mudança dos editores responsáveis. O professor Ronaldo Almeida assumiu a118

editoria acadêmica, lembrando que não se trata da criação de novo periódico, mas de assumir os119

trabalhos de uma revista consolidada e que, entre as revistas de antropologia da Unicamp, não irá120

sobrepor-se tematicamente. A professora Nashieli questionou sobre os trâmites junto à Comissão de121

Publicações do IFCH, ao que o professor Rodrigo informou que isso será feito diretamente com o SBU da122

Unicamp. A iniciativa foi elogiada pelos membros do Departamento e aprovada.123

124

ATA nº 06/2019 (reunião do mês de setembro/2019).125


