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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Ata da 5ª Reunião ordinária, realizada no dia 18 

de setembro de 2019, às 15h, na sala Sílvio 

Coelho dos Santos do Departamento de 

Antropologia da UFSC. 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, na sala 

Sílvio Coelho dos Santos, do Departamento de Antropologia, reuniu-se, em caráter ordinário, o 

Colegiado de Curso de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), com a presença do professor Jeremy Paul Jean Loup 

Deturche, Coordenador do PPGAS, e da professora Vânia Zikan Cardoso, Subcoordenadora, e 

dos professores credenciados no PPGAS, Antonella Maria Imperatriz Tassinari, Carmen Silvia 

de Moraes Rial, Gabriel Coutinho Barbosa, José Antônio Kelly Luciani, Maria Eugenia 

Dominguez, Scott Correll Head, Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino, e Miriam Pillar 

Grossi. Estiveram presentes os representantes discentes, Tiago da Silva Santana, Bianca 

Hammerschmidt, Lúnia Costa Dias e Bárbara Caramuru Teles, Bárbara Elice da Silva de Jesus, e 

Lúnia Costa Dias. Estavam também presentes os estudantes do programa, Luciana Fernandes, 

Vanessa Fonte, Alberto Luiz de Andrade, Manuel Ansaldo, Evimarcio Aguiar, Virgínia S. 

Rodrigues, Ítalo Mongconãnn, Fábio Carvalho, Marília Pinheiro e Priscila Oliveira dos Anjos, 

que pediram permissão ao Colegiado para participação da reunião. Após discussão foi decidido 

por unanimidade que os alunos não representantes discentes presentes teriam autorização a 

manifestações sobre as pautas, mas não direito a voto. O coordenador deu início à reunião e a 

apreciação das pautas do dia, invertendo, a pedido da Professora Vânia, a ordem de discussão 

das pautas inicialmente dispostas. O ponto 4 (Pauta dos discentes) da convocatória original foi 

para o final da reunião, e o ponto 5 (Pauta dos servidores técnico-administrativos) foi trazido 

para o ponto 2 (Informes). Em seguida a coordenação solicitou as inclusões de pauta. Item 1 – 

assuntos das comissões (gestão e credenciamento). Houve a aprovação por unanimidade das 

três comissões ad referendum, Comissão de Ensino e de Gestão do período 2019-2021, e 

Comissão de Credenciamento, após a leitura dos nomes que as compunham: Comissão de 

Ensino: professores Leticia Cesarino, Jeremy Deturche (presidente) e Antonella Tassinari, 

discentes Gabriela Pedroni e Matilde Castellano, e a técnica administrativa Arelly Padilha. 

Comissão de Gestão: professores Vânia Zikan Cardoso (presidente), Gabriel Coutinho Barbosa e 

e José Antonio Kelly Luciani, discentes Camila Firmino e Tarsila Chiara Santana, e o técnico 

administrativo Ricardo Pereira. Comissão de Credenciamento: professores Jeremy Deturche 

(presidente), Gabriel Coutinho Barbosa e José Antonio Kelly Luciani. Foi em seguida aprovado 

por unanimidade o parecer da Comissão de Credenciamento referente à habilitação da professora 

permanentes Viviane Vedana como orientadora em nível de Doutorado e do novo 



 

 

credenciamento do professor Bruno Mafra Ney Reinhardt, à nível de orientação de mestrado. Foi 

trazido para discussão o processo de recredenciamento geral dos professores no quadriênio, com 

prorrogação do prazo de vínculo até o dia 31 de dezembro de 2020, de modo a coincidir com a 

avaliação quadrienal da área. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. A 

subcoordenadora do PPGAS leu o parecer da Comissão de Gestão sobre o uso dos recursos do 

programa, consultando o colegiado sobre a utilização dos mil reais restantes da verba 

inicialmente destinada aos docentes. Após a votação foi decidido que metade iria para 

pagamento de diárias de participantes das Jornadas Antropológicas 2019, e outra metade seria 

destinada aos eventos estudantis em geral. Item 2 – Informes: A secretária do PPGAS informou 

sobre os desdobramentos da assembleia geral do SINTUFSC ocorrida em 17/09: paralisação dia 

24/09 com atividades e passagens nos setores para mobilização; e assembleia marcada para o dia 

26/09 às 14:00 para deliberação sobre a plenária da FASUBRA, que aprovou greve de 48 horas 

nos dias 02 e 03/10, e debate sobre possível greve por tempo indeterminado até 04/10. Item 3: 

Aprovada a Solicitação de matrícula em Estágio Pós-Doutoral de Flavio Braune Wiik, a 

realizar-se entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Antonella 

Tassinari. Item 4: Aprovado o Relatório final de Estágio Pós-Doutoral de Simone Lira da 

Silva, compreendido entre março de 2018 a abril de 2019, sob supervisão da Prof.ª Dr.ª Miriam 

Pillar Grossi. Item 5: Aprovadas as seguintes Solicitações de Banca de Qualificação de 

Projeto deferidas ad referendum: 

Discente Parecer Comissão 

Camila Rocha Firmino (D) Deferida 

Matilde Quiroga Castellano (D) Deferida 

Jacqueline Cândido Guilherme (D) Deferida 

Francine Pereira Rebelo (D) Deferida 

Jane Seviriano Siqueira (M) Deferida 

Larisse Louise Pontes Gomes (D) Deferida 

Patrícia Marcondes da Cunha (D) Deferida 

Ariel David Ferreira (D) Deferida 

 

Item 6: Aprovadas as seguintes Solicitações de Banca de Qualificação de Tese: 

Discente Parecer Comissão 

Joelma Batista do Nascimento Deferida 

Yérsia Souza de Assis Deferida 



 

 

Rosilene Fonseca Pereira Deferida 

Hélder Pires Amâncio Deferida 

 

A reunião prosseguiu com a apreciação do parecer da Comissão de Ensino sobre os 

requerimentos enviados, lido pelo coordenador do PPGAS, que ressaltou que os pedidos de 

prorrogação devem ser feitos três meses antes do prazo final, lembrando que os prazos correm a 

partir da data da matrícula. Item 7 - Apreciação dos pareceres da Comissão de Ensino:                                                                                                               

                                                                                                        

7.1 - Requerimentos de Validação de Atividades: 

Discente Parecer Comissão 

Michele Leão (M) Deferido 

Yérsia Souza de Assis (D) Indeferido (ausência de cronograma de aulas) 

Francine Rebelo (D) Deferido 

Victor Vieira Paulo (M) Deferido Condicional (informar nota) 

Cauane G. A. Maia Indeferido (ausência de programa de curso e bibliografia) 

 

7.2- Requerimentos de Validação de Disciplinas: 

Discente Parecer Comissão 

Pedro Roberto Meinberg (M) Deferido Parcialmente (4cr) 

Jaqueline Conceição (D) Deferido Parcialmente (2cr) 

Vanessa Fonte (D) Deferido Parcialmente (12cr) 

Cauane G. A. Maia (D) Indeferido (ausência de histórico atualizado, de plano de 

ensino da disciplina ICH10040, e de indicação dos créditos a 

serem validados) 

Alberto Luiz de Andrade (D) Deferido Parcialmente (12cr) 

Yérsia Souza de Assis (D) Deferido Condicional (8cr - entregar anuência/assinatura do/a 

orientador/a) 

Lúnia Costa Dias (D) Deferido Parcialmente (12cr) 

 

A Comissão ressalta em seu parecer que todos os pedidos de validação de disciplinas estão 

condicionados ao respeito do limite de créditos regimentalmente passíveis de serem validados. 

7.3- Requerimentos de Estágio de Docência: 

Discente Parecer Comissão 

Sandra Stephanie Holanda (D) Deferido 



 

 

Tarsila Chiara (D) 

Deferido Condicional (entregar anuência do/a 

professora/a, plano de trabalho e indicar número de 

créditos) 

Vanessa Fonte (D) Deferido 

Elis do Nascimento (D) Deferido 

Ítalo Mongconãnn (M) Deferido 

Joziléia Daniza (D) Deferido 

Bianca Hammerschmidt (D) Deferido 

Jaqueline Conceição (D) Deferido 

Thiago Santana (M) 
Deferido Condicional (entregar anuência do/a 

professora/a e indicar número de créditos) 

Lúnia Costa Dias (D) Deferido 

 

 

7.4- Requerimento de Prorrogação de Matrícula: 

Discente Parecer Comissão 

Jainara Oliveira (D) 
Deferido, parecer aprovado por unanimidade. (ressaltamos 

a necessidade de não ultrapassar o prazo de defesa de 

16/03/2020) 

 

Item 8 – Pauta da Coordenação: A subcoordenadora, Vânia Zikan, falou sobre as incertezas 

orçamentárias do momento, as bolsas devolvidas e o fechamento do sistema CAPES ocorrido em 

primeiro de setembro, também comentou sobre o novo sistema SCBA/CAPES. Leu a nova 

resolução sobre bolsas da CAPES e ressaltou a necessidade da Coordenação se posicionar junto 

ao fórum da Anpocs. Item 9 - Pauta dos discentes: Os discentes informaram sobre a 

deliberação pela greve da pós-graduação em Antropologia Social, decidida dia seis de setembro, 

com elaboração de um calendário de greve; e também informaram sobre a mobilização intensa 

da APG, após a deliberação pela greve da categoria. Em seguida, convidaram o corpo docente a 

aderir à greve, e a fornecer apoio institucional aos alunos matriculados em disciplinas oferecidas 

por outros departamentos; pediram ao Programa um comprometimento formal por escrito de 

apoio aos estudantes grevistas e a suspenderem os prazos acadêmicos internos a partir do dia que 

a greve começou. Docentes ressaltaram que o pedido de adesão à greve não cabia ser 

determinado em Colegiado de curso, estando a Apufsc em votação online para decidir a favor ou 

contra a greve docente, cabendo ao Colegiado apreciar as demandas decorrentes da mobilizações 

da greve estudantil. Os discentes pediram, então, a colaboração dos professores, sugerindo que 

os docentes transformem suas aulas em atividades de mobilização da greve, como aulas abertas, 

palestras, etc. Também discutiram a necessidade de estabelecer um meio oficial de comunicação 

sobre a realização das atividades da greve realizadas nos horários e locais das aulas. Sobre a 

suspensão dos prazos acadêmicos internos, foi destacado que caberia à administração da UFSC a 

formulação de novo calendário, e que essa já havia se pronunciado através de memorando da 

Câmara de Graduação sobre a greve e a posição dos Centros de Ensino. Respondendo à demanda 

de apoio formal aos estudantes grevistas, foi lida a nota do Departamento de Antropologia, 



 

 

publicado em seu site, que reconhece a legitimidade das decisões e ações políticas do corpo 

estudantil tomadas em assembleias discentes. Após ampla discussão, o Colegiado se 

comprometeu a reiterar a nota do Departamento no site do PPGAS. Em relação ao pedido de 

apoio institucional aos alunos matriculados em disciplinas oferecidas por outros departamentos, 

o Colegiado aponta que é decisão dos próprios alunos continuar ou não frequentando as 

disciplinas, mas aprovou a possibilidade de exclusão de disciplinas fora de prazo. Nada mais 

havendo a registrar, foi encerrada a reunião da qual eu, Arelly Cecília Silva Padilha, Técnica 

Administrativa em Educação, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por 

mim e pelos demais presentes. 


