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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA / IFCH 

   

INFORMES 
 

1- Gerais: 
  
2- Do Departamento: 
 

● Orientações e Resoluções Internas: 
 
❖ Conforme consulta à DGRH, pesquisadores que afastem-se de suas instituições, sem           

prejuízo de vencimentos, para realizar Pós-Doutorado na Unicamp, poderão ser          
vinculados ao PPPD (Prog. de Pós-Doutorado), pois o afastamento com vencimento           
pode ser considerado pela Unicamp como um financiamento à pesquisa, assim como            
as bolsas de agências de fomento.  

 
❖ Nas renovações de vínculo do programa de Professor Colaborador não há necessidade            

de um parecer referente ao relatório de atividades apresentado pelo interessado,           
apenas é preciso constar no processo a aprovação do Departamento (opcional) e da             
Congregação (obrigatório) em relação ao relatório e à renovação do vínculo. 

 
 

3- Do PPGAS:  
  
4- Da Graduação: 

 
 

PAUTA 
 

1. Aprovação das atas das reuniões de agosto/2020 e setembro/2020 (anexo). 
 

2. Renovação do vínculo de Fabiana Bruno como Pesquisadora Colaboradora junto ao Depto. de             

Antropologia, para o período de 17/dezembro/2020 a 16/dezembro/2022, sob supervisão da           

Profa. Suely Kofes. 
Relatório de atividades (anexo) 

                Plano de trabalho (anexo) 
 Parecerista para avaliar relatório de atividades: Profa. Suely 

 

❖ Renovação do credenciamento de Fabiana Bruno junto ao PPGAS (ME e DO), como             

colaboradora, para aulas e orientação; 
   

  

3. Renovação do vínculo de Rodrigo Toniol como Professor Colaborador junto ao Depto. de             

Antropologia, para o período de 01/janeiro/2021 a 31/dezembro/2021, sob supervisão do Prof.            

Ronaldo Almeida. 
 Relatório de atividades (anexo) 
                Plano de trabalho (anexo) 
 

❖ Renovação do credenciamento de Rodrigo Toniol junto ao PPGAS (ME e DO), como             

permanente, para aulas e orientação; 
 

 

 



4. Alteração do período de vínculo do Prof. Danilo Pinto junto ao programa de Pesquisador              

Colaborador, sob supervisão do Prof. Antonio Guerreiro. 

 Aprovação pelo DA para o período de 26/agosto/2020 a 25/agosto/2021.  

Alteração para o período de 01/02/2021 a 31/01/2022.  
 

 

5. Ingresso do Prof. Ricardo Urquizas Campello no programa de Pesquisador Colaborador, junto ao             

Depto. de Antropologia, para o período de 01/novembro/2020 a 31/outubro/2021, sob           

supervisão da Profa. Susana Durão. 
                Plano de trabalho (anexo). 
 

❖ Credenciamento de Ricardo Campello junto ao PPGAS (ME e DO). 
Tipo de credenciamento: PPT ou Colaborador?  

F inalidade: aulas.  

 

6. Homologação da aprovação ad referendum referente à renovação do credenciamento de           

Thomas Cortado junto ao PPGAS (ME e DO), como colaborador, para aulas. 

 

7. Planejamento trienal para previsões de afastamentos docentes; 

 

8. Grade de disciplinas da Graduação em CS e do PPGAS, para o 1º semestre de 2021; 

 

9. Questões PAD e PED para 1º semestre de 2021; 

- quais disciplinas irão aceitar inscrições no PED, seja inscrições voluntárias ou com bolsa. 

- Indicar quais disciplinas vão abrir inscrição para receber PADs (monitores de graduação). 

 

10. Resolução GT bolsas (anexo); 
 

11. Obrigatoriedade de plano de gestão de dados pela FAPESP (Profa. Joana); 

 

12. Reingresso de alunos desligados - PPGAS (Profa. Joana); 

 

13. Indicação de disciplina(s) da grade que podem fazer parte do novo percurso formativo dos              

estudantes indígenas (Profa. Artionka). 
Os estudantes indígenas que ingressarem no vestibular no 1s/2021 começarão a cursar disciplinas apenas              

no 2s/2021. No caso dos ingressantes em Ciências Sociais, eles cursarão as disciplinas: 

● LA085: Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas I (4 créditos), oferecida por           
professores do IEL; 

● AM-097: Diálogos Interculturais: povos indígenas e a universidade (2 créditos), oferecida por            
professores da FE, do Depto de Antropologia/IFCH e FCA. 

Além dessas duas disciplinas mencionadas acima, eles devem cursar outras duas específicas do curso de               
Ciências Sociais que nós da CG devemos indicar para a CCG. Essas últimas podem ser eletivas ou obrigatórias,                  

desde que não tenham pré-requisito, uma vez que o 2s2021 será o primeiro deles na Unicamp. Solicitamos que                  
os departamentos nos indiquem quais seriam as disciplinas sem pré-requisitos que acreditam ser mais              

indicadas para esses estudantes. Destacamos que nessas disciplinas próprias do curso de Ciências Sociais os               
estudantes indígenas devem ter colegas não indígenas estudando com eles. Com isso queremos dizer que não                
devemos abrir disciplinas e siglas só para os estudantes indígenas. O contato com colegas não indígenas é parte                  

do processo de ambientação na universidade. Apenas as disciplinas LA085 e AM097 são restritas a estudantes.                
Todas as demais devem favorecer e estimular a interação entre estudantes indígenas e não indígenas. 

Se cada departamento indicar uma ou mais disciplinas, pensamos recomendar aos estudantes indígenas             

que escolham apenas duas, para facilitar a adaptação gradual à rotina de leitura e escrita. Assim, eles                 
totalizariam cerca de 14 créditos em disciplina no 2s2021". 

 


