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INFORMES

1- Gerais:

❖ Profa. Susana - Apresentação dos resultados de um trabalho de mudança no
modelo de segurança universitária no Relatório de Gestão da SVC  (anexo 1);

❖ Profa. Isadora - Apresentação do Prof. Francisco Miguel como Pós-Doc do DA;

❖ Prof. Omar - Apresentação do Prof. Deolindo Barros como Pós-Doc do DA.

2- Do Departamento:

❖ Diante da cerimônia de outorga do Título de Prof. Emérito ao colega Antônio
Augusto Arantes, neste mesmo dia, 17/3, às 16h, faz-se a sugestão de votar em
bloco os itens 9 a 16 da pauta (observando eventuais destaques dos
professores) e seguir na discussão dos itens seguintes (de 1 a 8) apenas até as
16hs.

❖ Término do afastamento da Profa. Susana e reassunção de suas atividades
junto ao DA/IFCH a partir de 01/março/2021;

3- Do PPGAS:

❖

4- Da Graduação:

❖

PAUTA

1. Solicitação de entrada da Profa. Joice Melo Vieira no Departamento de Antropologia, em

função da dissolução do Departamento de Demografia (Prof. José Maurício);

2. Apoio do Capes-Print e PPGAS à:

- tradução/revisão de textos, no âmbito de consolidação de política de

internacionalização;

- publicação dos livros de Emília Pietrafesa, Ronaldo Almeida e Omar Ribeiro Thomaz

(os livros têm origem nas três livre-docências defendidas junto ao Departamento em 2019).

(Prof. Christiano / Profa. Susana / Prof. Omar)

3. Atualização sobre o novo formato de gestão dos PPGs do IFCH (PPGAS - Profa. Joana);
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4. Finalização da gestão da Joana na coordenação do PPGAS (PPGAS - Profa. Joana);

5. Prova de proficiência do PPGAS (Profa. Joana);

6. Comissão de Atribuição de Bolsas e Comissão de Permanência e Ações Afirmativas do

PPGAS (Profa. Isadora);

7. Relatório de atividades apresentado pela Profa. Susana, referente ao seu período de

afastamento, vinculado à bolsa MECILA (Profa. Susana);

(anexo 2)

8. Trâmites de apoio prático informático e das secretarias aos professores, em termos de

plataformas e dinâmicas virtuais, gestão da informação junto de alunos, etc. (Profa. Susana);

9. Credenciamento da Profa. Dra. Natália Bouças do Lago (Pós-Doc junto ao PAGU) no curso

de Mestrado/PPGAS, para co-orientação da aluna Analice Paron, orientada pela Profa.

Isadora França.

- tipo de participação: PPT (Prof. Participante Temporário)

- finalidade: co-orientação

10. Homologação de aprovação Ad Referendum - Ingresso do Prof. Dr. Francisco Paolo Vieira

Miguel como Pesquisador de Pós-Doutorado (bolsa FAPESP) junto ao DA, sob a supervisão da

Profa. Isadora, por 02 anos, a partir de 01/03/2021;

- plano de trabalho: anexo 3

❖ Credenciamento do Prof. Francisco Miguel junto ao PPGAS.

- tipo de participação: a definir

- finalidade: a definir

11. Homologação de aprovação Ad Referendum - Ingresso do Prof. Dr. Deolindo Nunes de

Barros (UNILAB) como Pesquisador de Pós-Doutorado junto ao DA, sob a supervisão do Prof.

Omar, pelo período de 01/05/2021 a 31/12/2021;

- plano de trabalho: anexo 4

❖ Credenciamento do Prof. Deolindo Barros junto ao PPGAS.

- tipo de participação: a definir

- finalidade: a definir
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12. Renovação do vínculo de Pesquisador Colaborador do Prof. Rodrigo C. Bulamah junto ao

DA, para o período de 02 anos, a partir de 01/abril/2021, com alteração da supervisão da

Profa. Nashieli Loera para o Prof. Omar Thomaz;

- relatório de atividades do período anterior: anexo 5

- plano de trabalho: anexo 6

13. Renovação do vínculo de Professora Colaboradora da Profa. Maria Filomena Gregori

junto ao DA, para o período de 02 anos, a partir de 09/maio/2021;

- relatório de atividades do período anterior: anexo 7

- plano de trabalho: anexo 8

❖ Renovação do Credenciamento da Profa. Maria Filomena junto ao PPGAS.

- tipo de participação: permanente

- finalidade: aulas e orientações

14. Renovação do vínculo de Professora Colaboradora da Profa. Brenda Carranza Dávila junto

ao DA, para o período de 02 anos, a partir de 01/abril/2021;

- relatório de atividades do período anterior: anexo 9

- plano de trabalho: anexo 10

15. Alteração do tipo de vínculo do Prof. Dr. Ricardo Campello junto ao DA, em função de

recebimento de bolsa de Pós-Doc (FAPESP):

❖ Encerramento do vínculo de Pesquisador Colaborador do Prof. Ricardo Campello

junto ao DA (período de vínculo: 01/nov/2021 a 31/dez/2021).

- relatório de atividades: anexo 11

❖ Ingresso do Prof. Dr. Ricardo Campello no Programa de Pesquisador de

Pós-Doutorado junto ao DA, sob a supervisão da Profa. Susana, pelo período de 18

meses, a partir de 01/janeiro/2021.

- plano de trabalho: anexo 12

16. Encerramento do vínculo de Professora Colaboradora da Profa. Amnéris Maroni junto ao

DA;

(término do vínculo em 12/setembro/2020).

- relatório de atividades: não enviou.


