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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do 

PPGAS, realizada no dia 12 de junho de 2019, às 

15h, na Sala 110 – Sílvio Coelho dos Santos (CFH) 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na Sala 110 – 

Sílvio Coelho dos Santos, 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 Maria Imperatriz Tassinari, Gabriel Coutinho Barbosa, José Antônio Kelly 

Luciani, Maria Eugenia Dominguez, Scott Correll Head, Vânia Zikàn Cardoso e Viviane Vedana. 

Também estiveram presentes os representantes discentes Thiago da Silva Santana, Bianca 

Hammerschmidt e Lúnia Costa Dias. O presidente deu início à reunião e a apreciação da pauta do 

dia. Item 1: inclusão de pauta - processo de adesão ao serviço voluntário do Prof. Rafael Bastos; 

O Prof. Rafael Devos leu, como relator, o parecer favorável ao processo, o que foi aprovado pelos 

membros do Colegiado. Item 2: Edital Professor Visitante; o Prof. Rafael Devos anunciou o 

resultado da homologação interna das candidaturas ao edital para Prof. Visitante, com o Prof. 

Glenn Shepard Jr. como único classificado no processo, informando também os passos seguintes 

do edital. Item 3: Pauta dos discentes – foi apresentado o projeto das Jornadas Antropológicas 

2019, com aprovação do colegiado, por unanimidade, para a inclusão das atividades das Jornadas 

dos dias 9, 10 e 11 de outubro no calendário das disciplinas de 2019/2 do PPGAS; foi informada 

também a eleição do representante discente e suplente do PPGAS para compor o Colegiado junto 

com discentes da graduação; Item 4: Editais de seleção: número de vagas e ações afirmativas; O 

Prof. Rafael Devos apresentou a previsão de bolsas disponíveis para os próximos anos se forem 

mantidas as atuais cotas de bolsa CAPES DS e CNPq do PPGAS, para subsidiar a discussão do 

colegiado a respeito do número de vagas a constar nos editais de seleção para 2020 e a previsão 

para os anos seguintes. Após ampla discussão, o colegiado aprovou a proposta elaborada pelas 

comissões de seleção, de abertura para 2020 de 14 vagas para doutorado e 14 vagas para 

mestrado, dentre estas, 1 vaga para mestrado e outra para doutorado para estudantes indígenas e 3 

vagas para mestrado e 3 vagas para doutorado para pessoas autodeclaradas negras. Item 5. 

Planejamento de disciplinas 2019/2. O Prof. Rafael Devos informou a previsão de disciplinas 

programadas para 2019/2, aprovadas pelo Departamento de Antropologia, tendo, entre estas 5 

eletivas. Item 6: Planejamento institucional do PPGAS; o Prof. Rafael Devos colocou em 

discussão alguns itens a serem informados à PROPG a respeito do planejamento institucional do 

PPGAS para o período de 2019 a 2024, ficando definido a importância de destacar a contribuição 

das atividades do PPGAS na promoção da inovação no ensino, pesquisa e extensão, tendo pouca 

ênfase nas atividades de fomento ao empreendedorismo. Da mesma maneira, discutiu-se outros 

pontos mais gerais para elaboração de documento de planejamento institucional do PPGAS, 



revisando tópicos como missão, visão, valores, objetivos estratégicos e metas. Item 7: foram 

aprovadas as solicitações de matrícula em Estágio Pós-Doutoral de Ísis de Jesus Garcia e Adriano 

Batista Castorino. Item 8: foi aprovada a solicitação de banca de qualificação de projeto de tese 

de Carlos Andrés Uscátegui Vargas. Item 9: foi aprovado o requerimento de banca de defesa de 

tese de Tatiana Dassi. Item 10: Apreciação dos pareceres da Comissão de Ensino –  

Requerimentos de Prorrogação de Matrícula 

Pareceres Comissão de Ensino  

 

Mestrado 

Aluno Parecer Orientador Parecer Comissão 

Davi Timóteo Martins Favorável Deferido 

Günter Bayerl Padilha Favorável Deferido 

João Carlos Correa Neto Favorável Indeferido* 

Renan Pinna Nascimento Favorável Deferido 

Tatiane Silva Cerqueira Santos Favorável Deferido 

 

Doutorado 

Aluno Parecer Orientador Parecer Comissão 

Cristhian Fernando Caje Rodriguez Favorável Indeferido* 

Djína Andrade Torres Favorável Deferido 

Fabiana Stringini Severo Favorável Deferido 

Felippe Cardozo Ciacco  Deferido 

João Carlos Albuquerque Souza de Almeida Favorável Deferido 

Lays Cruz Conceição Favorável Deferido 

Marcela Maria Soares da Silva Favorável Deferido 

Nádia Phillipsen Furbringer Favorável Deferido 

Patrícia Postali Cruz Favorável Deferido 

Sabrina Flavia Testa Favorável Deferido 

Talita Samanta Sene Favorável Deferido 
 

*Os pedidos foram indeferidos em razão de documentação incompleta. Os alunos tem o prazo até o dia 29 de julho 

de 2019 para regularizar a situação junto à Secretaria do PPGAS entregando a documentação seguinte: 

1. Copião da tese/dissertação.  

2. Com a entrega da documentação faltante o pedido de prorrogação será deferido. 

 

Observações da comissão de ensino: 

É importante que orientadores e orientados atentem para os cronogramas de execução da finalização de dissertações 

e teses propostos, tendo em vista que em alguns casos não está prevista a data da defesa ou esta previsão não leva em 

consideração o tempo de leitura da banca.  

 

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.



 

 


