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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
Ata da 6ª Reunião ordinária, realizada no dia 09
de setembro de 2018, às 14h30, na Sala de
Reuniões do PPGSP, do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas da UFSC.
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos,
na Sala de Reuniões do PPGSP, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, reuniuse, em caráter ordinário, o Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Antropologia Social
(PPGAS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a presença do professor
Rafael Victorino Devos, Coordenador do PPGAS e presidente do Colegiado, dos professores
credenciados no PPGAS Antonella Tassinari, Edviges Marta Ioris, Evelyn Martina Schuler Zea,
Gabriel Coutinho Barbosa, Leticia Maria Costa Nóbrega Cesarino, Maria Eugenia Dominguez,
Miriam Pillar Grossi, Vânia Zikàn Cardoso, Scott Correll Head e Viviane Vedana, dos
representantes discentes Igor Luiz Rodrigues da Silva, Larisse Louise Pontes Gomes, analimar
Dias Branco e Julia Faraco. O presidente deu início à reunião e passou-se ao Item 1 – Inclusão
de pauta: nenhum item foi incluso em pauta;....................................... Item 2 – Informes: o
Prof. Rafael Devos fez um relato sobre a reunião dos coordenadores com a PROPG destacando
que as reuniões tem ocorrido com frequência, definindo políticas gerais da pós-graduação na
UFSC, consultando o colegiado se há algum ponto específico a ser levado pelo coordenador a
essas reuniões. O colegiado sugeriu o tema das ações afirmativas na pós-graduação na UFSC a
ser destacado nessas reuniões. Item 3: o Prof. Rafael relatou o encontro do Fórum de
Coordenadores de Antropologia (avaliação CAPES) realizado em Brasília/DF, no dia onze de
setembro de dois mil e dezoito destacando questões ligadas a novas definições para o documento
de área da CAPES, a importância de valorização das publicações na área, as orientações do
fórum para melhor avaliação geral da área em 2019. Item 4: Sobre a homologação de processos
seletivos, foram informados o número de inscrições nos editais, sendo 82 pessoas para o
mestrado e 51 para o doutorado, ainda em processo de homologação. Item 5: O Prof. Gabriel
leu aos presentes a Ata de homologação do resultado final do Edital PNPD, resultado que foi
aprovado por todos os presentes; ficou definido que serão ocupadas duas vagas no mês de
novembro de dois mil e dezoito e mais uma vaga em março de dois mil e dezenove; Item 6: foi
abordado o tema das ações afirmativas de permanência no PPGAS, definidas entre políticas de
seleção, ingresso e início dos estudos no ppgas e de acompanhamento tanto de leituras
obrigatórias quanto de escrita de projetos e tccs. Será formada comissão de ações afirmativas,
com 2 representantes dicentes, a coordenação do ppgas e mais uma docente. Item 7: evento
ações afirmativas PPGAS: será nos dias 7 e 8 de novembro. O PPGAS apoiará a vinda de
convidados para o evento, e a articulação com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e demais
programas da UFSC.. Item 8: foi questionado junto aos representantes discentes qual o
andamento da indicação de membros para comporem a Comissão de Análise de Edital de
Trabalho de Campo e para a Comissão de Ensino. Os representantes presentes ficaram de
1

encaminhar as decisões e as respectivas atas para a Secretaria do PPGAS para as demais
providências; Item 9: quanto aos prazos para qualificação de teses e projetos a coordenação
definiu um prazo de 30 dias a contar da entrega dos copiões e projetos, em casos de eventuais
atrasos com relação às condições de participação de avaliadores; Item 10: o Prof. Rafael
colocou em pauta o tema da execução do orçamento PROAP/PPGAS para dois mil e dezoito
apresentando os prazos finais para execução dos mesmos Item 11: ficou definido pelos
presentes que a Comissão de Credenciamento para avaliação de pedidos de professores para
orientação ficará formada pelas professoras Vânia Cardoso, Antonella Tassinari e Edviges Ioris;
Item 12: foi comunicada pelo Prof. Rafael a solicitação de desligamento do Programa por parte
da doutoranda Géssia Cristina dos Santos, a partir da sua justificativa encaminhada à
Coordenadoria de Curso, tendo sido a estudante informada das questões relativas à bolsa
CAPES DS e o termo de compromisso assinado pela mesma; Item 13: Foram aprovados os
requerimentos de banca de conclusão de curso das alunas Camila Larroca Ferrari (ME) e Letícia
Grala Dias (DO); Item 14: Foram aprovados os requerimentos de banca de qualificação de
projeto de tese de Lorena França, Amanda Silva Rodrigues (AR), Ana Paula Rainho (AR) e
Igor Luiz Rodrigues da Silva (AR); Item 15: Foram aprovados os requerimentos de banca de
qualificação de tese de Talita Sene (mudança de data), Jainara Oliveira (mudança de data), João
Carlos Albuquerque (AR), Fabiana Severo (AR), Patricia Cruz (AR) e Lays Conceição (AR);
Item 16: foram apreciados pelo Colegiado os seguintes pareceres da Comissão de Ensino:
Requerimentos de Validação de Disciplinas
Aluno
Parecer Orientador

Parecer Comissão

Francine Rebelo

Favorável

Deferido

Matilde Castellano

Favorável

Deferido(1)

Bárbara Teles

Favorável

Deferido(2)

Lorena França

Favorável

Deferido(3)

Julia Faraco

Favorável

Deferido

Ricardo Leinig

Favorável

Mariela Silveira

Favorável

Deferimento
Condicionado(4)
Deferido

Denize Refatti

Favorável

Deferido

Analimar Dias

Favorável

Deferido(5)

Ariel Ferreira

Favorável

Indeferido(6)

Camila Firmino

Favorável

Deferido

(1) Duas disciplina de métodos (cada uma de 2 créditos) validadas como 4 créditos,
conforme nosso currículo atual
(2) Três disciplinas validadas como ANT 410137 (04 créditos), ANT 3001000 (04 créditos) e ANT
3115 (04 créditos), totalizando o limite de 12 créditos e conceito A.
(3) Validada como ANT 3181 Tópico Especial, 04 créditos
(4) Condicionado à entrega de Histórico Escolar no PPGAS/UFSC atualizado
(5) Validada como ANT 510114, 02 créditos
(6) Falta Histórico Escolar para Comissão avaliar o pedido

Requerimento de Prorrogação de Matrícula
Aluno

Parecer Orientador

Cristhian Rodriguez

Favorável

Parecer Comissão
Deferido
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Requerimentos de Estágio de Docência
Aluno
Parecer Orientador
Patricia Cruz (consulta/validação)

Favorável

Parecer Comissão
Indeferido(1)

Helen Pinedo

Favorável

Deferido

Lays Conceição

Favorável

Deferido

Silvia Mendonça

Favorável

Deferido

Denize Refatti

Favorável

Deferido

Victor Paulo

Favorável

Deferido

Paulo Rodrigues

Favorável

Deferido

Helder Amâncio

Favorável

Deferido

Denize Refatti (estágio+dispensa)

Favorável

Deferido(2)

Jainara Oliveira

Favorável

Deferido

(1) Atividade de Tutoria à distância não pode ser validada como Estágio docência.
(2) Dispensa de 2o semestre de Estágio Docência exigido pela CAPES.
A ata da 6ª Reunião Extraordinária de 2018 foi apreciada e aprovada pelos membros do Colegiado.
Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a reunião da qual eu, Ricardo da Silva Pereira,
Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por
mim e pelos demais presentes
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