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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO 10 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 11 

 

Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Colegiado do 

PPGAS, realizada no dia 01º de julho de 2020, às 16h, 

via videoconferência. 

 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas, na sala de reunião 12 

da plataforma de conferência remota Google Meet, reuniu-se, em caráter extraordinário, o 13 

Colegiado de Curso de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal 14 

de Santa Catarina (UFSC), com a presença do professor Jeremy Paul Jean Loup Deturche, 15 

Coordenador do PPGAS, e da professora Vânia Zikan Cardoso, Subcoordenadora, e dos 16 

professores credenciados no PPGAS, Antonella Maria Imperatriz Tassinari, Sônia Weidner 17 

Maluf, Scott Corell Head, Edviges Marta Ioris, Gabriel Coutinho Barbosa, José Antônio Kelly 18 

Luciani, Bruno Reinhardt, Carmen Silvia de Moraes Rial,  Miriam Pillar Grossi. Participou 19 

também a professora Alinne Bonetti. As professoras Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino, 20 

Evelyn Martina Schuler Zea e Ilka Boaventura Leite justificaram ausência. Estiveram presentes as 21 

representantes discentes, Bianca Hammerschmidt,  Lúnia Costa Dias e Larisse Pontes. Não 22 

houve informes. Não houve pedidos de inclusão de pauta. Pauta única: Avaliação CAPES 23 

(Plataforma SUCUPIRA): O Coordenador começa explicando o que está fazendo na plataforma 24 

Sucupira e como isso influencia no processo de avaliação do programa. Em seguida, mostra os 25 

documentos oficiais que irão servir para basear o preenchimento da plataforma, e para o CTC 26 

verificar nossa avaliação, e aponta alguns aspetos do Anexo enviado anteriormente ao Colegiado. 27 

Informa que a partir das discussões no Fórum, foram feitas algumas mudanças no preenchimento. 28 

Cada programa vai destacar na plataforma 15 produtos em cada um dos 4 subprodutos, são 15 nos 29 

livros, 15 nos artigos, 15 no nível técnico e também no nível artístico, que não é obrigatório. Esses 30 

destaques estão divididos em 2 grupos, 10 destaques para os docentes permanentes e 5 para 31 

egressos e discentes, e irão ser avaliados qualitativamente. O coordenador explica mais alguns 32 

aspectos do preenchimento da plataforma, contidos no Anexo. Também será necessário destacar 33 

4 produções referentes ao quadriênio para cada docente permanente, que deverá ser feito ao fim 34 

do ano ou começo de 2021. Explica que, devido as constantes mudanças nas regras, teve que 35 

refazer vários registros. Em seguida, apresenta, na Diretriz de qualificação de livros, como 36 

funciona a avaliação quantitativa de toda a produção e a avaliação qualitativa dos destaques, 37 

mostrando na plataforma como seria o preenchimento desses produtos e seu significado em termos 38 

avaliativos. Ele relata que o problema é que a área se recusa a possibilidade de uma avaliação 39 

qualitativa com uma parcela da produção escolhida pelos programas. Informa também que houve 40 

uma multiplicação exponencial dos números de quesitos a preencher em um registro, o que 41 

representa um trabalho hercúleo absurdo e super desgastante, e que talvez o programa deva mudar 42 



 

a forma como vem trabalhando com o Sucupira. A professora Vânia ressalta que a proposta de que 43 

os programas terminem o preenchimento relativo ao ano de 2020 ainda em 2020 vai dificultar 44 

muito a viabilidade dos registros. Jeremy informou que acrescentou o nome do programa 45 

endossando a manifestação da Medicina, mas não acha que as solicitações da Sônia vão ser 46 

atendidas. Os professores e representantes discentes continuam comentando e fazendo suas 47 

considerações sobre as repercussões e os impactos das novas regras de avaliação da Capes, além 48 

do fim das bolsas pnpd. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a reunião da qual eu, Arelly 49 

Cecília Silva Padilha, Técnica em Assuntos Educacionais e Secretária do PPGAS, lavrei a presente 50 

ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. 51 

 52 


