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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
Ata da 7ª Reunião ordinária, realizada no dia 07 de
novembro de 2018, às 14h30, na Sala 110 do
Departamento de Antropologia, do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas da UFSC.
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos,
na Sala Sala 110 do Departamento de Antropologia, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas
da UFSC, reuniu-se, 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, Miriam Pillar Grossi, Vânia Zikàn Cardoso, Scott Correll
Head e Viviane Vedana, dos representantes discentes Igor Luiz Rodrigues da Silva, Alana Aragão
Ávila e Guilherme de Almeida Abu-Jamra. O presidente deu início à reunião e passou-se ao Item
1 – Inclusão de pauta: não houve inclusão na pauta; Item 2 – Informes: O coordenador do
PPGAS Rafael Devos informou que ocorrerá na 31ª RBA em Brasília uma reunião do fórum de
coordenadores, que discutirá a redação do documento de área para avaliação CAPES dos PPGS.
Informou ainda o prazo da Plataforma Sucupira para preenchimento das informações do Programa,
22 de fevereiro, indicando que a coordenação fará um calendário interno de coleta das informações;
Foram homologadas as seguintes inscrições para o Edital 01/2018 Trabalho de Campo do PPGAS:
Ana Paula Rainho, João Rivelino Rezende Barreto, Felipe Boin Boutin, Fabiana Stringini Severo.
Os pedidos foram analisados pela comissão formada pelos professores José Antonio Kelly Luciani,
Viviane Vedana e pelo representante discente Igor Luiz Rodrigues da Silva e todos foram
aprovados, atendendo as exigências formais e de mérito exigidas pelo Edital. O coordenador ainda
repassou aos presentes as novas orientações sobre a licença saúde para os discentes, com a dispensa
da necessidade da realização de perícia médica. As novas solicitações deverão ser feitas
diretamente na Secretaria do Programa; Item 3: O coordenador alertou para os prazos para ofertas
das disciplinas do semestre 2019.1; Item 4: Ficou decidido que serão apoiados pedidos de todos
os discentes que apresentarem trabalhos no evento 31ª Reunião Brasileira de Antropologia, em até
R$ 1.000,00 cada, a depender dos recursos disponíveis e comprovação de despesas para reembolso,
reforçando que este reembolso ocorrerá só em 2019; Item 5: O colegiado aprovou a homologação
dos candidatos aprovados para comporem as novas turmas de mestrado e doutorado para 2019,
conforme o relato das comissões de seleção. Os resultados finais das respectivas seleções foram
publicados em mural na Secretaria do PPGAS e no site do Programa dentro do prazo previsto; Item
6: a coordenação informou que receberá propostas de pedido de apoio a realização de eventos no
PPGAS, com diárias e passagens, até 16 de novembro do ano corrente; Item 7: Solicitação de

exclusão de disciplinas de Leonardo de Miranda Ramos – retirado de pauta; Item 8: foram
aprovados os requerimentos de matrícula no Estágio Pós-Doutoral do PPGAS de Marcelo da Silva
(PNPD), Amanda Cristina Danaga (PNPD) e de Aline Ramos Francisco (ad referendum); Item 9:
foram aprovados os requerimentos de banca de defesa de tese de Luis Guilherme Resende de Assis
e de Rodrigo Cantos Savelli Gomes; Item 10: foi aprovada pela Comissão de Ensino do PPGAS a
solicitação de validação de disciplinas de Ariel David Ferreira. A ata da 7ª Reunião Ordinária 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.

