
inscrição RG

20211S000067 000490255/MS

20211S000073 17604460/AM

20211S000132 83356940/SP
20211S000145 486658867/SP
20211S000321 16810279/MG
20211S000336 2001002122757/CE

20211S000339 M6586155/MG

20211S000350 246288021/RJ

20211S000372 MG16002149/MG

20211S000413 4085903501/RS

20211S000467 2099957/PI

20211S000520 2670752786/RJ

20211S000532 12001431/MG

20211S000566 G224265-C-MJ

20211S000576 370426113/SP

20211S000611 2003010453496/CE

20211S000685 37587508-6/SP
20211S000705 1502264596/BA

Os shonas de manica moçambique, herança ou cultura: a prática matrimonial de bonduwe, kugaranhaka como forma de
manutenção da estrutura familiar
Trans*/subjetividades: Dinâmicas de cura nas ambivalências do ensino superior público
Emoções, Saúde Mental e Militância: Adoecimento, luta e utopia no Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) no
estado do Ceará
Psiquiatrização do problema religioso no Brasil (1890-1950)
Fazendo reggae: Uma etnografia sobre as festas LGBTQ+ em Juazeiro da Bahia

A negociação de feminilidades no cenário Metal: questões de gênero e sexualidade entre integrantes de bandas

Transcorre: um estudo Antropológico sobre a situação de pessoas transexuais durante a pandemia de COVID- 19

Trajetórias/práticas do fantasma da madrugada 

Entre missas e cultos: transformações na mobilidade religiosa dos Assentamentos de Reforma Agrária no Brasil

Saúde quilombola: um estudo sobre o Quilombo Namastê de Ubá

A atuação evangélica no Governo Federal Brasileiro entre 2019 e 2024
Trânsitos violentos: uma etnografia acerca da violência contra mulheres imigrantes em São Paulo
Antropologia da Mídia e Cartografias Humano-Ciborgues

Empoderamento da rede de proteção à infância: representações e diversidade étnica na fronteira amazônica

Crianças em pauta: reflexões a partir de uma etnografia na/da cidade não metropolitana

título do projeto

Sincretismo e Identidades Religiosa, Cultural e Nacional no Paraguai: Um Olhar Antropológico Sobre a Festa de Caacupé

Os objetos têm alma: um estudo antropológico da Formação, Representação e Curadoria compartilhada do acervo etnográfico
no Museu Amazônico/UFAM
Do barro à cerâmica - Da etnografia dos saberes à Epistemologia das Retomadas

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS
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inscrição RG

20211S000726 1261021/MS

20211S000756 47914659-7/SP
20211S000759 AO462878
20211S000777 532227962-1/SP

20211S000809 39812478-4/SP

20211S000818 469064808/SP

20211S000839 2912523/PI

20211S000843 8618365/MG

20211S000853 5380041/SC

20211S000860 G036051T/MJ

20211S000862 2951724/DF

20211S000867 33626953-5/SP

20211S000888 2388504/PI

20211S000901 19275080/AM

20211S000929 463416594/SP

20211S000934 111139983

20211S000954 478508487/SP

20211S000969 439723152/SP

20211S000981 MG18464339/MG

20211S000986 2002014061543/CE

20211S000991 47819290-3/SP

20211S000992 478344132/SP

título do projeto

Se fazer na gringa: diferença, projetos migratórios e (i)mobilidades de brasileiros LGBT nos Estados Unidos

Entre fronteiras: etnografia de práticas institucionais no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Racialización geográfica en Ecuador: dinámicas y jerarquías raciales en la construcción del pueblo afroecuatoriano en Guayaquil

Mulheres tecendo redes, semeando sonhos e articulando saberes: cuidado, saúde e agroecologia na transformação dos
territórios.

Trajetórias e construção de identidades religiosas no contexto de interações entre religiões afro-brasileiras em Santo Amaro/BA

Formas de transmissão do saber-benzer e a formação de sujeitos benzedores em meios digitais

(...) A gente tem receio de sair na rua...: A cidade de Sobral/CE em perspectiva a partir das experiências de deejays drag queens.

Epidemias, desigualdades sociais e cuidado: impactos da pandemia da COVID-19 sobre as dinâmicas de cuidado de crianças
diagnosticadas com a Síndrome Congênita do Vírus da Zika (SCVZ)

Kagaiha etu: a produção da vida na cidade e a pessoa kalapalo

Política ritual e redes de relações interculturais: um olhar sobre a organização social Ramkôkamekrá-Kanela

Os partos hospitalares e as transformações na dinâmica sociocultural na Comunidade Indígena Ticuna de Filadélfia

O (anti-)punitivismo na Era Digital

Pequenos produtores rurais paulistas: micro e pequenos agronegócios, agricultura familiar, campesinato e capitalismo

Casa comum, pertencimentos políticos da narrativa ambiental católica: projeto de pesquisa etnográfica em um movimento
social católico.

Memória, identidade e pertencimento: a experiência dos moradores da Serra dos Cristais em Diamantina-MG

Etnografia da categoria bissexualidade em uma rede de ativismo bissexual brasileira
Os Pepeles e Sistema de Djorsons: Um estudo etnográfico sobre organização social, cultural e político na etnia Pepel em
Bijimita, Guiné-Bissau.

O antropólogo ayahuasqueiro: regimes de conhecimento na antropologia das religiões ayahuasqueiras

A conformação de missionários-antropólogos: conexões entre religião, ciência e povos indígenas
Etnografias nas fábricas corporais: recepção e usos do fitness na França e no Brasil
Senioridade e a Tradição Umbandista: trajetórias e comunidade de destino

Uma meditação secular? A emergência e legitimação do Mindfulness como uma prática de saúde e bem-estar no Brasil
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inscrição RG
20211S000997 41509611X/SP
20211S001011 81043094/PR
20211S001018 104407528/PR

20211S001020 43574359-4/SP

20211S001031 489097261/SP

20211S001044 47487319-5/SP

20211S001047 204145403/RJ
20211S001048 53722161x/SP

20211S001051 414104109/SP

20211S001056 37468532-0/SP

20211S001059 6753161/PE

20211S001066 82662691/PR

20211S001067 3039472/PI

20211S001072 MG12626257/MG

20211S001074 37209668-2/SP

20211S001083 V9603896/MJ

20211S001084 V931585-J-MJ

20211S001097 477095112/SP

20211S001100 19297238/AM

20211S001142 4867346/PA

20211S001145 20305990/SE

Entre o bem e o mal, magia e religião: A devoção a Edmundo Pé-de-Ferro como uma alternativa de crença na modernidade
amazônica de fronteira
Ação indigenista, processos formativos e educação territorial

Elos de Ancestralidade: Redes de Articulações e Práticas das Irmandades Negras no Brasil na contemporaneidade

A pesca artesanal em Cabo Verde como obstáculo ao estratagema do progresso: uma reflexão etnográfica sobre a atualidade do
"arcaico" e o atraso do "moderno" na gestão estatal das pescarias

Um olhar sobre a constituição da história da antropologia no Brasil através da obra de Mariza Corrêa: gênero, arquivo e
memória
Fogo em palha, o movimento profético messiânico tocoísta: disputas e negociações culturais e religiosas no cenário público
angolano no período colonial

Mandjuandadi e Mindjerndade: etnografia sobre construção e representação da mulher nos grupos culturais da Guiné-Bissau

Sítios de consciência: redes transnacionais na criação e mobilização de repertórios em lugares de memória difícil na América
Latina e Alemanha

Por entre amparos e desamparos da memória: uma antropologia das relações entre cidade, arquivo e imagens

Gravuras viajantes: um estudo etnográfico sobre o acervo de estampas japonesas do Instituto Moreira Salles Xilogravura

Estudantes Indígenas: Movimento entre Aldeias Pankararu e Universidades
Sujeitos extraordinários: Como os integrantes do Movimento Sem Teto do Centro (MSTC) produzem sua localidade e mudanças
históricas.
Meio ambiente, sustentabilidade e saberes tradicionais afro-brasileiros: ensaiando debates entre o campo religioso e o revés da
questão urbana

David Webster (1945 -1989): tensões entre fazeres antropológicos e engajamento político na África austral

Do lado esquerdo da cruz: sentidos e tensões entre "cristãs(os) progressistas"
Não precisa engarrafar o homem, faça o homem se sentir engarrafado: gênero e sexualidade na venda de temperos e
cosméticos eróticos em Maputo, Moçambique
A sociabilidade do século XXI e a secularização da experiência interior
Libertação nacional mapuche: resistências anticoloniais frente à expansão do capital no Wallmapu

"E nunca se encontrou com a liberdade: o caso da aliá Bambi e a sua longa vida de cativeiro"
Autonomia ontológica e pessoas não-humanas: os Guarani Mbya no litoral do Paraná
Twitch.TV: uma plataforma de interações e performances sócio digitais

título do projeto
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inscrição RG

20211S001159 434596668/SP

20211S001169 35709930/SP
20211S001174 127977224/PR
20211S001182 15563696/MG
20211S001192 40214144-1/SP
20211S001195 104142222/PR
20211S001198 40112890-8/SP

inscrição RG título do projeto motivo

20211S000889 367335864/SP
As fases da lua e os saberes caiçaras: uma análise das temporalidades do modo de vida caiçara em
Ubatuba (SP)

Encaminhados 
documentos fora do
prazo de inscrição

20211S000950 476731057/SP
Fatores de risco e proteção ao uso de substâncias psicoativas: dinâmica escolar na Dialética
Inclusão/Exclusão de adolescentes que cumprem Medida Socioeducativa

Não apresentou os 
documentos necessários 
para inscrição - Edital 
01/2020, III, item 3, 8

20211S000970 77671501/RJ
As políticas migratórias portuguesas e sua influência na dinâmica da imigração brasileira na década
2009-2019

Encaminhados 
documentos fora do
prazo de inscrição

20211S001179 439573130/SP
Catando corpografias: um estudo sobe a relação corpo-cidade nas catadoras de material reciclável 
de João Pessoa

Fez sua inscrição no SIGA - 
mestrado. Encaminhou 
como doutorado no site.

20211S001193 2002009147605/CE
Quilombismo e Afroempreendedorismo, uma etnografia das relações engendradas entre
afroempreendedoras e a moda Afro em Fortaleza/CE

Não apresentou os 
documentos necessários 
para inscrição - Edital 
01/2020, III, item 3, 9

20211S001194 246754766/RJ Sistema de alianças Paiter-Surui
Fez sua inscrição no SIGA - 
doutorado. Encaminhou 
como mestrado no site.

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS

Perspectivas da juventude sobre o envelhecer
Promessas do Rio das Mortes: entre o realismo literário e a objetividade etnográfica
Campinas martirizada. Um genealogia das cidades violentas
Etnografia de narrativas sobre "gêneros não-bináries" no YouTube
Reencantando a Política Institucional: a experiência das Mandatas Coletivas no Brasil

Plantando Agrofloresta no Coração da Monocultura Canavieira: uma etnografia sobre as práticas agroecológicas e agroflorestais
em assentamentos da reforma agrária na região de Ribeirão Preto
Uma artimanha histórica: lutas por reconhecimento e neoliberalismo

título do projeto
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inscrição RG título do projeto motivo

20211S001199 444918097/SP
"Estamos em todo lugar": a luta pelos direitos humanos de pessoas LGBT no movimento social Mães
pela Liberdade (MG)

Não apresentou os 
documentos necessários 
para inscrição - Edital 
01/2020, III, item 3, 9

20211S001200 167937936/MA
Análise dos impactos socioeconômicos causados pela implementação dos complexos eólicos em
comunidades litorâneas da Região do Delta do Parnaíba

Encaminhados 
documentos fora do
prazo de inscrição

46231030-9/SP Entre grades e(m) movimentos: etnografia da Reforma Psiquiátrica Brasileira

Não apresentou os 
documentos necessários 
para inscrição - Edital 
01/2020, III, item 3, 1
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