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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
Ata da 4ª Reunião Extraordinária, realizada no dia
23 de setembro de 2020, às 15h30, por
videoconferência.
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, com horário adiado das 14h30 para as
15h30, a pedido de membros do Colegiado, na sala de reunião da plataforma de conferência remota
Zoom, reuniu-se, em caráter extraordinário, 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 Viviane
Vedana, Subcoordenadora, e dos professores credenciados no PPGAS, Alinne Bonneti, Antonella
Maria Imperatriz Tassinari, Bruno Reinhardt, Carmen Silvia de Moraes Rial, Evelyn Martina Schuler
Zea, Flávia Medeiros, Gabriel Coutinho Barbosa, José Antônio Kelly Luciani, Letícia Maria Costa
da Nóbrega Cesarino, Rafael Devos, Scott Head e Vânia Cardoso. Estiveram presentes as
representantes discentes Tatiana Cerqueira, Luciana Fernandes, Denize Refatti, Fernanda Luiza,
Manuel Roloff, Lino Gabriel e Viviane de Vasconcelos. Informes: a representação discente informou
que está com uma regularidade de datas de reunião nos dias 07 e 21 de outubro e 04 e 18 de novembro
de 2020 e solicita que caso haja necessidade de reuniões extraordinárias nessas datas que sejam depois
das 16h quando finda o horário da reunião discente. Não havendo mais informes, o Coordenador do
PPGAS, Prof. Jeremy Deturche, deu início à reunião informando sobre o ponto de pauta único:
distribuição de verbas da PROAP. O Prof. Jeremy explicou a distribuição das verbas. Pensou-se em
eventos do PPGAS como os seminários das Ações Afirmativas. Foi apresentado então o quadro de
possibilidades de destinos dos recursos da PROAP. O PPGAS possui um valor total acumulado de
R$ 46.218,26. A primeira rubrica é de R$ 4.500,00 para auxílio à participação em eventos e a única
coisa que pode ser usada é para pagamento de inscrição apenas e não para deslocamentos e
alimentação. Segunda rubrica: pagamento de serviços, plataforma Sucupira, e apoio à reformulação
do site do PPGAS, no valor de R$ 9.000,00. Terceira rubrica é de apoio ao trabalho de campo no
valor de R$ 4.000,00. Quarta rubrica de fomento à pesquisa de campo no valor de R$ 7.000,00.
Quinta rubrica para publicações de traduções, mas deve estar pronto para enviar para diagramação
R$ 14.218,00. Aqui a rubrica aumenta em R$ 5.500,00 o que totaliza R$ 19.718,00. Sexta rubrica é
para reembolso para pagamentos de cursos online R$ 5.500,00. Este item foi retirado e enviado para
a quinta rubrica de apoio à tradução. Sétima rubrica seria para criação do website para o evento das
ações afirmativas. Foi informado aos discentes que a dúvida trazida em relação à pagamento de
créditos para celular para os interlocutores dos pesquisadores não é possível disponibilizar. A
distribuição dos gastos não será por editais específicos, mas por chamadas. Apoio à produção também
será por chamada via PPGAS e não por edital. Pensou-se na possibilidade de pensar em destinos em
que valem já fazer o empenho. Foi proposto rubricas mais amplas que seja possível remanejamentos.

Pensar em critérios para a gestão e seleções de publicações na Revista Ilha e/ou outras, ao invés de
definir itens muito específicos que nos engessam. Foi colocado a importância de que as prioridades
devem ser aquelas que beneficiam o PPGAS como um todo. Foi informado que publicações de teses
e dissertações não podem ser feitas via reembolso. Encerrada a discussão, a alocação de recursos
ficou assim distribuída, conforme o quadro a seguir:

Rubrica

Valor concedido

Auxilio a participação em eventos (300 reais
para discente ou docente). Aqui se pensa em
pagamento de inscrição RBA caso não foi
feito o pedido via o sistema e ANPOCS)*.

R$ 4.500,00

Pagamento de serviços 1) Sofware tipo
ZOOM, Auxilio a Sucupira, plataforma
AlexanderStreet... 2) Apoio a sucupira ou
reformulação do site do PPGAS.

R$ 11.000,00

Apoio Trabalho de Campo

R$ 4.000,00

Fomento a pesquisa de campo em condições
de pandemia: despesas de pesquisas online,
como participação em eventos, cursos, ou
outros tipos que sao integrados na pesquisa de
campo. Nao foi decidido a forma que isso
tomaria e necessita de consulta previa a
PROPG.

R$ 5.000,00

Apoio à produção → Tradução de artigos
prontos. (Retomando os 7500 de apoio a
produção que não foram utilizados). Via
chamada de artigo, cap inicialmente aceitados
para publicação

R$ 19.718,00

Evento on-line PPGAS - criação de website
para evento anual; gravação e edição dos
vídeos do evento; edição, diagramação e
publicação dos textos apresentados – Ação
afirmativa.

R$ 6.000,00

Total alocado

R$ 50.218,52

Valor empenhado
(gastos ou previstos)

Edital em curso 4.000,00 A sobra
seria alocada a rubrica
subsequente

0

R$ 4.000,00

Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a reunião da qual eu, Ricardo da Silva Pereira, Chefe de
Expediente do PPGAS, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos
demais presentes.

