
Entrevistas remotas

data horário

20211S000913 395643983/SP
Quando ovelhas não seguem o pastor: Tensões e 
fronteiras entre religião e política numa igreja 
pentecostal

13/11/2020 09h00

20211S001121 56180513-1/SP
Construindo Saúde: as relações entre teoria 
médico-antropológica, prática clínica e políticas 
públicas na perspectiva da saúde transespecífica

13/11/2020 09h40

20211S001015 484054866/SP
Entre paisagens e invasões: os Jupaú e os 
lugares de ocupação da Terra Indígena Uru-Eu-
Wau-Wau (Tupi-Kagwahiva)

13/11/2020 10h20

20211S000506 420546546/SP
Biografias de Escrevivências de Mulheres 
Quilombolas 13/11/2020 11h00

20211S001086 322262707/SP
O desejo que arde, a sexualidade que queima: 
representatividades femininas em longas de 
'pornografia feminista'

13/11/2020 11h40

20211S000757 508786563-3/SP Indícios da morte: as fotopinturas post mortem 
do acervo de Titus Riedl no Cariri-CE

13/11/2020 14h00

20211S000930 2740455-2/AM
Trajetos de sementes e trajetórias de troca: o 
mercado da andiroba em comunidades 
extrativistas do Médio Juruá

13/11/2020 14h40

20211S000928 6659160/SC
Histórias da Dança: Museu, Corpos e 
Tecnologias Visuais 13/11/2020 15h20

20211S001111 44226259-0/SP
Más allá del perejil: Relações cotidianas entre 
imigrantes haitianos e dominicanos numa cidade 
de fronteira na República Dominicana

13/11/2020 16h00

20211S001016 394677845/SP
Estaria o nome social obsoleto? Uma etnografia 
sobre nome, burocracia e dignidade na vida de 
pessoas trans e travestis.

13/11/2020 16h40

20211S001103 368241312/SP

A vida psíquica nas ruínas da Torre de Marfim: 
uma análise antropológica do sofrimento 
psíquico na Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas

13/11/2020 17h20

20211S001028 508053201/SP Rolos, esquemas e negócios: uma análise da 
prática de agiotagem na periferia de São Paulo

16/11/2020 09h00

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

20211S000985 38207693X/SP As cores das coisas, as cores dos outros: raça, 
imagem e colorismo como sites discursivos

16/11/2020 09h40

20211S001130 217226/AC
Jovens Huni Kui (Kaxinawá) no "Tempo da 
Cultura" 16/11/2020 10h20

20211S001196 7267659/PA

A identidade bissexual em Belém do Pará entre 
1984 e 1996: uma etnografia dos processos de 
emergência da bissexualidade enquanto 
categoria social

16/11/2020 11h00

20211S000340 11871087-0/RJ
Notas sobre o processo de construção da arte e 
de artistas haitianos 16/11/2020 11h40

20211S000098 364000119/SP Asmara moderna: Imagens do colonialismo 
italiano e suas sobrevivências

16/11/2020 14h00

20211S000871 MG19014468/MG
O mundo patronal em foco: classes médias, raça 
e gênero no trabalho doméstico a partir de uma 
etnografia com o Sindicato dos Empregadores 
Domésticos de Campinas e Região

16/11/2020 14h40

20211S000882 45316456-0/SP
Vida religiosa consagrada feminina e velhice 
dependente: uma etnografia dos arranjos 
diários em torno do cuidado

16/11/2020 15h20

20211S000905 37587028-3/SP
Entre cientistas e negacionistas: o caso da 
cloroquina na pandemia 16/11/2020 16h00

20211S001183 321103814/RJ
Intervenções urbanas sobre violência de Estado 
e estigmatização da juventude marginalizada: 
Diálogos entre Buenos Aires e Rio de Janeiro

16/11/2020 16h40

20211S000784 379214970/SP
Encontro de saberes no manejo da floresta: 
mulheres yanomami e políticas de gestão 
ambiental em Maturacá (AM)

17/11/2020 09h00

20211S001010 50727565-2/SP
O escoamento de verdades: Polícia, burocracia e 
judiciário nas disputas sobre violência policial na 
cidade de Campinas.

17/11/2020 09h40

20211S001094 54532101-3/SP
Dos Laudos aos Arquivos: Uma etnografia dos 
documentos do Instituto de Biotipologia 
Criminal (1939 - 1979)

17/11/2020 10h20

20211S001092 1457286688/BA
Corpo, sexualidade e envelhecimento em uma 
etnografia com velhas prostitutas em 
Salvador/BA

17/11/2020 11h00

20211S000912 MG12563252/MG

Ela tá com doula, ela é sus-plus: 
interseccionalidades no modelo de humanização 
da assistência ao abortamento e agência de 
doulas

17/11/2020 11h40
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