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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Ata da 9ª Reunião ordinária, realizada 

no dia 05 de dezembro de 2018, às 14h30, 

na Sala 330, do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas da UFSC. 

 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e 

trinta minutos, na 330, 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,  Leticia Maria Costa Nóbrega 

Cesarino, Maria Eugenia Dominguez, Miriam Pillar Grossi, Vânia Zikàn Cardoso, José 

Antonio Kelly Luciani, Ilka Boaventura Leite, Carmen Rial e Viviane Vedana, dos 

representantes discentes Guilherme de Almeida Abu-Jamra, Larisse Louise Pontes 

Gomes, e Julia Faraco. O presidente deu início à reunião e passou-se ao Item 1 – 

Inclusão de pauta: Foi incluído ao final da pauta a discussão sobre aula inaugural 2019 

no PPGAS. Item 2 – Informes: o Prof. Rafael Devos fez um relato sobre a a previsão 

orçamentária do PPGAS, esclarecendo que em razão da não utilização de recurso 

destinado a trabalho de campo pelo estudante João Rivelino, o mesmo será destinado a 

reembolso de despesas na 31ª RBA de outros discentes. Item 3: Foi aprovado o 

calendário de 2019 do PPGAS UFSC, a ser disponibilizado no site do PPGAS. Item 4: 

o Prof. Rafael Devos colocou em discussão um calendário interno para coleta de dados 

para o relatório anual na plataforma Sucupira da CAPES. Decidiu-se pela data de 10 de 

janeiro para todos atualizarem seu currículo lattes e enviarem informações para o 

PPGAS através de formulário a ser enviado. Item 5: O coordenador do PPGAS passou 

à leitura do parecer da comissão de ensino, com a ordem de preferência para alocação 

de bolsas em 2019. O parecer informa que segundo as atuais cotas de bolsas do PPGAS, 

estão previstas 13 bolsas de mestrado e 15 bolsas de doutorado a serem alocadas em 

março de 2019. A confirmação dessa quantidade de bolsas e de eventuais cotas 

emergenciais só será realizada no começo do semestre 2019/1. Foram consideradas as 

atuais regras do PPGAS para destinação de bolsas, conforme a Resolução 03 PPGAS 

2015 (Normas de bolsas). Assim, o coordenador leu a lista de classificação com quais as 

candidaturas a serem consideradas prioridade socioeconômica e quais candidaturas 

seguirão concorrendo à bolsa conforme seu desempenho acadêmico. O desempenho 
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acadêmico (no processo seletivo ou como estudante no PPGAS) também foi 

considerado para ranqueamento das candidaturas de ações afirmativas e entre as 

candidaturas consideradas prioridade socioeconômica. A lista será disponibilizada no 

site do PPGAS. O parecer da comissão foi aprovado. Foi estabelecida a seguinte ordem 

de classificação para alocação de bolsas: 

Mestrado: 

1  - Gabriela Pedroni                      - atualmente com bolsa emergencial (obrigatório 

destinar cota do PPGAS) 

2 – Priscila Oliveira dos Anjos               – 1ª. Colocada Ações Afirmativas p/ Negro(a)s 

3 – Ítalo Rodrigo Mongcõnnan Reis        – 1º. Colocado Ações Afirmativas  p/ Indígenas 

4 – Julia Graziella Grah Sens                    – prioridade socioeconômica - turma de 2018  

5 – Elaine Cristina Espíndola Camargo     – prioridade socioeconômica – turma 2019 

6 – Thiago da Silva Santana           – prioridade socioeconômica - turma 2019 

7 – Victoria Spinola Felix           - prioridade socioeconômica – turma 2019 

8 – Massiel Amelia Lazo Rojas                – desempenho acadêmico - turma  2018 

9 – Marília Pinheiro Rosa de Castro         – desempenho acadêmico – turma 2019 

10 – Bárbara Elice da Silva de Jesus        – desempenho acadêmico – turma 2019 

11 – Louise Lima Karzeski           – desempenho acadêmico – turma 2019 

12 – Fábio Leite de Carvalho           – desempenho acadêmico – turma 2019 

13 – Ana Clara Ferruda Zilli           – desempenho acadêmico – turma 2019 

14 – Ana Lídia de Oliveira           - desempenho acadêmico – turma 2019 

15 – Luciana Fernandes da Silva          - desempenho acadêmico – turma 2019 

Doutorado: 

1 – Darllam Neves da Rocha           - 1º colocado Ações Afirmativas p/ Negro(a)s 

2 – Adriana Aparecida Belino Padilha    - 1º. Colocada Ações Afirmativas p/ Indígenas 

3 – Bianca Hammerschmidt             - prioridade socioeconômica – turma 2019 

4 – Alberto Luiz de Andrade Neto           - prioridade socioeconômica – turma 2019 

5 – Alexander Brandão C. de Souza     - prioridade socioeconômica – turma 2019 

6 – Ana Valéria Salza Vasconcelos            - prioridade socioeconômica – turma 2019 

7 – Cauane Gabriel A. Maia             - prioridade socioeconômica – turma 2019 

8 – Leonardo Garcia Carneiro   - prioridade socioeconômica – turma 2019 

9 – Vanessa Fonte Oliveira             - prioridade socioeconômica – turma 2019 

10 – Elis do Nascimento Silva   – desempenho acadêmico – turma 2019 

11 – Sandra Sthephanie H. P. Ribeiro  – desempenho acadêmico – turma 2019 

12 – Lunia Costa Dias    – desempenho acadêmico – turma 2019 

13 – Dassuem Reis Nogueira   – desempenho acadêmico – turma 2019 

14 – Jaqueline Conceição da Silva            – desempenho acadêmico – turma 2019 

15 – Carolina Amorim S. Bittencourt  – desempenho acadêmico – turma 2019 

16 – Manuel Felipe Ansaldo Roloff            – desempenho acadêmico – turma 2019  

Item 6: Discutiu-se um programa de ações afirmativas para 2019, envolvendo a 

acolhida de novos estudantes e a permanência destes e dos atuais discentes no PPGAS. 

Decidiu-se pela elaboração de um guia de chegada à UFSC e a Florianópolis, a ser feito 

em conjunto com a representação discente. Também serão oferecidos dois tópicos 

especiais com 1 crédito cada, um no primeiro semestre de introdução à teoria 

antropológica e outro no segundo semestre de seminário de escrita, a serem conduzidos 

pelos pós-doutorandos PNPD do PPGAS, nas quartas-feiras a tarde. O colegiado 

sugeriu que algumas atividades das disciplinas obrigatórias também incluam o tema da 

permanência, em diálogo com as políticas de ação afirmativa do PPGAS. Decidiu-se 

também pela criação de um seminário interno do PPGAS, em conjunto com o 

Departamento, a ser realizado uma vez ao mês, nas quartas-feiras a tarde, entre 16hs e 
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18hs, com apresentação de pesquisas de docentes e pós-doutorandos do programa, como 

forma de integração do corpo discente e docente do PPGAS.  Item 7: Foi aprovado o 

relatório final de Estágio Pós-Doutoral de Fernanda Cardozo. Item 8: Foram aprovados 

os requerimentos de banca de Defesa de Trabalho de Conclusão de Doutorado de Rocío 

Barreto Paucar e Janaína Santos de Macedo e de Defesa de Trabalho de Conclusão de 

Mestrado de Gabriela Solange Sagaz. A banca de Defesa de Trabalho de Conclusão de 

Mestrado de Cauane Gabriel Azevedo Maia não foi aprovada por erros na composição 

da mesma, necessitando de revisão; Item 9: foram apreciados pelo Colegiado os 

seguintes pareceres da Comissão de Ensino. Foi deferido o Requerimento de Validação 
de Curso de Leitura de Patrícia Maria Macedo Alves. Foi deferido o Requerimentos de 
Validação de Disciplinas de Mariela Felisbino da Silveira, fazendo constar no histórico 
escolar da estudante as disciplinas cursadas em co-tutela, com carga horária convertida 
pela comissão em créditos equivalentes no PPGAS. Com base na Resolução n. 
04/CPG/2017, Artigo 6º, Parágrafo 1 (que afirma: “os Históricos Escolares expedidos pela 
UFSC aos diplomados indicarão atividades, créditos e notas obtidos na UFSC e no exterior, 
bem como o número do acordo de co‑tutela e a identificação da instituição e do orientador 
estrangeiros”), a Comissão de Ensino entendeu que não se trata de validar as disciplinas 
cursadas pela aluna no exterior por disciplinas equivalentes oferecidas no 
PPGAS/UFSC.Trata‑se, sim, de fazê‑las constar no Histórico Escolar UFSC da aluna, 
considerando as devidas conversões de créditos e notas de aproveitamento. As disciplinas 
são: Perspectivas Teóricas em Antropologia, 04 créditos (06 ECTs), com nota de 
aproveitamento 8,0 (oito) (16,0 sobre 20,0); Pesquisas Antropológicas em Curso, 09 
créditos (21 ECTs), com nota de aproveitamento 7,5 (15,0 sobre 20,0); e Construção da 
Pesquisa Antropológica, 06 créditos (15 ECTs), com nota de aproveitamento 7,5 (15,0 
sobre 20,0) OBS: A Comissão baseou‑se nos seguintes critérios de conversão, conforme 
https://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files//equivalencia-ects.pdf: 7,5 ECTs 
correspondem a 60 horas‑aula, portanto, 04 créditos aproximadamente. Foi deferido o 

Requerimento de Estagio de Docência de Ângela Ferreira. Item 10: A representação 

discente apresentou a necessidade de uma discussão a respeito das disciplinas eletivas a 

serem oferecidas em 2019. O coordenador do PPGAS apresentou o procedimento usual 

do PPGAS para programação das disciplinas, seguindo um revezamento entre 

disciplinas eletivas em um período de 2 anos e um revezamento entre os docentes a 

ministrarem disciplinas a cada semestre. Ficou decidido que será discutida em colegiado 

a programação das disciplinas para o semestre 2019/2 com maior antecedência, na 

segunda reunião ordinária do colegiado a se realizar em 03 de abril de 2019. Item 11: 

Discutiu-se a criação de uma comissão editorial para elaboração de uma publicação em 

livro sobre o programa de ações afirmativas do PPGAS. Item 12: Discutiu-se a 

possibilidade de realização de uma aula inaugural do PPGAS em 2019 em sintonia com 

o programa de ações afirmativas, a ser proferida por antropólogo(a) negro(a) ou 

indígena. Foram apresentados possíveis nomes para serem convidados, ficando com a 

sugestão da Profa. Nilma Lino Gomes ou do antropólogo Tonico Benites como 

possíveis convidados. A ata da 9ª Reunião Extraordinária de 2018 foi apreciada e 

aprovada pelos membros do Colegiado. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a 

reunião da qual eu, Rafael Victorino Devos, presidente do Colegiado, lavrei a presente 

ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.  

https://ebape.fgv.br/sites/ebape.fgv.br/files/equivalencia-ects.pdf

