
Entrevistas remotas

data horário

20211S001074 37209668-2/SP
Um olhar sobre a constituição da história da 
antropologia no Brasil através da obra de Mariza 
Corrêa: gênero, arquivo e memória

13/11/2020 08h30

20211S000756 47914659-7/SP
A conformação de missionários-antropólogos: 
conexões entre religião, ciência e povos 
indígenas

13/11/2020 09h00

20211S000576 370426113/SP Trans*/subjetividades: Dinâmicas de cura nas 
ambivalências do ensino superior público

13/11/2020 09h30

20211S000991 47819290-3/SP
Se fazer na gringa: diferença, projetos 
migratórios e (i)mobilidades de brasileiros LGBT 
nos Estados Unidos

13/11/2020 10h00

20211S001159 434596668/SP

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

13/11/2020 10h30

20211S000321 16810279/MG
Trânsitos violentos: uma etnografia acerca da 
violência contra mulheres imigrantes em São 
Paulo

13/11/2020 11h00

20211S001048 53722161x/SP
Libertação nacional mapuche: resistências 
anticoloniais frente à expansão do capital no 
Wallmapu

13/11/2020 13h30

20211S000336 2001002122757/CE
Antropologia da Mídia e Cartografias Humano-
Ciborgues 13/11/2020 14h00

20211S001059 6753161/PE
Estudantes Indígenas: Movimento entre Aldeias 
Pankararu e Universidades 13/11/2020 14h30

20211S000809 39812478-4/SP
Uma meditação secular? A emergência e 
legitimação do Mindfulness como uma prática 
de saúde e bem-estar no Brasil

13/11/2020 15h00

20211S001056 37468532-0/SP
Gravuras viajantes: um estudo etnográfico sobre 
o acervo de estampas japonesas do Instituto 
Moreira Salles Xilogravura

13/11/2020 15h30

20211S001067 3039472/PI

Meio ambiente, sustentabilidade e saberes 
tradicionais afro-brasileiros: ensaiando debates 
entre o campo religioso e o revés da questão 
urbana

13/11/2020 16h00

20211S000888 2388504/PI
Política ritual e redes de relações interculturais: 
um olhar sobre a organização social 
Ramkôkamekrá-Kanela

13/11/2020 16h30

inscrição RG projeto
entrevistas

Todas as entrevistas serão remotas, operadas via software de videoconferência definido pela Coordenação de Pós-
Graduação. Dessa forma, os/as candidatos/as desta fase receberão até às 18h do dia 12/11/2020, por email, um link 
para participar da videoconferência. Caso não receba este link até este dia e hora, é de responsabilidade do/a 
candidato/a enviar um email para soniabia@unicamp.br informando o não recebimento.

Observação: o/a candidato/a deve garantir a qualidade técnica de som e vídeo para a realização deste procedimento.
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data horário
inscrição RG projeto

entrevistas

20211S001031 489097261/SP
Do lado esquerdo da cruz: sentidos e tensões 
entre "cristãs(os) progressistas" 13/11/2020 17h00

20211S001020 43574359-4/SP
David Webster (1945 -1989): tensões entre 
fazeres antropológicos e engajamento político 
na África austral

16/11/2020 08h30

20211S001072 MG12626257/MG

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

16/11/2020 09h00

20211S001195 104142222/PR
Etnografia de narrativas sobre "gêneros não-
bináries" no YouTube 16/11/2020 09h30

20211S001083 V9603896/MJ
Fogo em palha, o movimento profético 
messiânico tocoísta: disputas e negociações 
culturais e religiosas no cenário público 
angolano no período colonial

16/11/2020 10h00

20211S001182 15563696/MG Promessas do Rio das Mortes: entre o realismo 
literário e a objetividade etnográfica

16/11/2020 10h30

20211S000685 37587508-6/SP
Psiquiatrização do problema religioso no Brasil 
(1890-1950) 16/11/2020 11h00

20211S000992 478344132/SP
Entre fronteiras: etnografia de práticas 
institucionais no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos.

16/11/2020 13h30

20211S000934 111139983
Racialización geográfica en Ecuador: dinámicas y 
jerarquías raciales en la construcción del pueblo 
afroecuatoriano en Guayaquil

16/11/2020 14h00

20211S000981 MG18464339/MG
Formas de transmissão do saber-benzer e a 
formação de sujeitos benzedores em meios 
digitais

16/11/2020 14h30

20211S000860 G036051T/MJ

Os Pepeles e Sistema de Djorsons: Um estudo 
etnográfico sobre organização social, cultural e 
político na etnia Pepel em Bijimita, Guiné-
Bissau.

16/11/2020 15h00

20211S001192 40214144-1/SP
Campinas martirizada: uma genealogia das 
cidades violentas 16/11/2020 15h30

20211S000611 2003010453496/CE

Emoções, Saúde Mental e Militância: 
Adoecimento, luta e utopia no Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) no 
estado do Ceará

16/11/2020 16h00

20211S001097 477095112/SP

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

16/11/2020 16h30

20211S001051 414104109/SP
Por entre amparos e desamparos da memória: 
uma antropologia das relações entre cidade, 
arquivo e imagens

16/11/2020 17h00

20211S000726 1261021/MS
O antropólogo ayahuasqueiro: regimes de 
conhecimento na antropologia das religiões 
ayahuasqueiras

17/11/2020 08h30

20211S001198 40112890-8/SP Reencantando a Política Institucional: a 
experiência das Mandatas Coletivas no Brasil.

17/11/2020 09h00

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

17/11/2020 13h30

20211S000867 33626953-5/SP
Kagaiha etu: a produção da vida na cidade e a 
pessoa kalapalo 17/11/2020 14h00

2/2


