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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
Ata 4ª Reunião Ordinária do Colegiado de curso do
PPGAS, realizada no dia 05 de agosto de 2020, às
16:00h, por videoconferência na plataforma Jitsi.
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, na sala de reunião da plataforma de conferência
remota Jitsi Meet, 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, Miriam Pillar Grossi, Rafael Devos, Viviane Vedana, Carmen Silvia de Moraes Rial,
Edviges Marta Ioris, Letícia Maria Costa da Nóbrega Cesarino, Evelyn Martina Schuler Zea, Ilka
Boaventura Leite, José Antônio Kelly Luciani, Scott Corell Head. Participaram também as
professoras Alinne Bonetti e Flávia Medeiros. Estiveram presentes as representantes discentes,
Lúnia Costa Dias e Bianca Hammerschmidt, e também as estudantes Isadora de Assis Bandeira e
Heloisa Lemes, que participaram como ouvintes dos representante das turmas 2020 e 2019 apos
consulta ao colegiado. 1. Inclusão de pauta: O Coordenador dá início a reunião pedindo para incluir
a prorrogação de estágio pós-doutoral de Adriano Batista Castorino como ponto de pauta adicional,
com parecer da professora Ilka Boaventura Leite. A inclusão é aprovada por unanimidade. 2.
Informes: O professor coordenador Jeremy anuncia que tem três informes para dar, e pergunta se
mais alguém tem informes. A professora Vânia se manifesta com um informe sobre bolsas
remanescentes do PRINT/UFSC, publicadas na página da PROPG, com prazo até 31 de agosto.
Jeremy prossegue informando sobre o edital do CNPQ, que foi suspenso mas voltou com prazo até
19 de setembro, reiterando que precisa que os professores enviem os dados sobre convênios e projetos
e internacionalização solicitados anteriormente via formulário, pois a avaliação é do programa e não
de quem vai participar do edital. O segundo informe é sobre o preenchimento da plataforma Sucupira
CAPES, cujo prazo se estendeu novamente até 30 de novembro, mas com muitas novas modificações
e com correções nos registros dos anos 2017, 2018 e 2019. Implicando que a coordenação voltará a
entrar em contato para solicitar dados suplementares. O terceiro informe se refere ao ofício da CAPES
que solicita que os programas façam credenciamento de 2 anos apenas, o que vai necessitar novo
trabalho da comissão de credenciamento para redimensionar o prazo. 3. Pareceres da Comissão de
Ensino: O coordenador passa a enumerar os pedidos enviados a comissão de ensino, e informar qual
o parecer da comissão.
3.1. Requerimento de Validação de Disciplina:
Discente
Tatiane Cerqueira

Anuência do Orientador
Ok

Parecer da Comissão
Deferimento – 12 crd – Disciplinas do
mestardo: ANT300400 (4 crd);
ANT300200 (2 crd);
ANT3003000 (2 crd);
ANT3001000 (4 crd).

Todo deferimento está condicionado ao respeito do regimento em termos do máximo de créditos
passíveis de validação.
3.2. Requerimento de Estagio docência.
Discente
Michele

Leão de
Lima Ávila

Anuência do orientador
OK

Parecer da Comissão
Deferimento (4 crd) ; Estagio na disciplina
Pessoa e Corporalidade com o professor
Gabriel C Barbosa.

A comissão também conversou sobre o andamento do semestre 2020-1, tendo em vista a previsão de
retorno das atividade pedagógicas remotas. Foi então apresentada uma solicitação dos discentes para
uma assembleia onde poderiam expor suas preocupações e ouvir as impressões dos docentes e da
coordenação de maneira aberta. Foi acertada uma data para tal assembléia que no momento dessa
reuniao, já tinha acontecido. O Coordenador pede que os presentes se manifestem sobre aprovação
do parecer da comissão de ensino, que logo é aprovado por unanimidade. A respeito dos demais
pedidos de validação de disciplinas, informa que será enviado email aos alunos informando um prazo
e solicitando que sejam enviados os pedidos de validação, inclusive os que foram enviados
fisicamente antes da paralização, para análise antes do novo período de ajuste, que será necessário
antes da retomada das atividades pedagógicas remotas. 4) Parecer da prorrogação de Estágio Pós
Doutoral de Ari Ghiggi Júnior (parecerista Vania): A professora Vânia Cardoso lê o parecer
favorável à prorrogação como pósdoutorando no PPGAS/UFSC com bolsa PNPD/CAPES pelo
período de 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021, detalhando prazos, e informações do
plano de trabalho, ressaltando sua contribuição no sucupira. Seu Relatório de Atividades (relativo ao
período de 1º de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2020) consta aprovação da supervisora
professora Esther Jean Langdon e plano de trabalho para os próximos 12 meses. O professor Jeremy
coloca para votação e a renovação é aprovada por unanimidade. 5) Parecer da prorrogação de
Estágio Pós Doutoral de Adriano Castorino: A Professora Ilka Boaventura explica o parecer
favorável à prorrogação de 06 (seis) meses, a começar em 05/08/2020 até 05/02/2021, considerando
a escrita de artigos importantes, postura colaborativa, participação em bancas, e o fato de que sua
universidade apoiou extender seu periodo de licença, caso esse programa aceite a prorrogação. A
professora informa que ele está como colaborador em disciplina com ela, então acha razoável a
prorrogação para conclusão de artigos e demais atividades. O professor Jeremy coloca para discussão
e posterior votação, e a renovação é aprovada por unanimidade. 6) Aprovação ad referendum da
Comissão de Seleção da melhor dissertação Prêmio ANPOCS: A comissão foi composta por três
docentes, Jeremy Deturche, José Kelly, e Flávia Medeiros. O professor Jeremy coloca para votaçao a
aprovação da composição da comissão, que é aprovada por unanimidade. O professor José Kelly
sugere que as pessoas que já participaram das bancas (como orienatdor ou membro avaliadores) se
manifestem com sugestões de como proceder em relação aos trabalhos a serem considerados. A
professora Miriam Grossi toma a fala e explica detalhes sobre os editais de premiação da Anpocs, e
atualização dos valores da inscrição. 7) Aprovação de bancas de defesa: - Ad Referendum de
banca de Doutorado de Helder Amâncio (já realizada em 17 de julho), - Da banca de Mestrado
de Paulo Olivier Ramos Rodrigues (para dia 10 de agosto): O professor Jeremy coloca para
votação e as bancas são aprovadas por unanimidade. A professora Antonella Tassinari fala sobre a
banca de Davi Timotéo, que foi solicitada para 7 de abril, mas devido à pandemia teve de ser
cancelada. Fala também que estão tentando remarcar a banca para agosto, para antes do início do
novo semestre. 8) Vice coordenação do PPGAS: O professor Jeremy explica sobre a necessidade de
nomeação de nova vice coordenação, com a saída da professora Vânia. A partir de consulta à PROPG,
informa que não é necessário processo de eleição, pode ser por indicação do colegiado em formato
pro tempore. Então sugere a professora Viviane Vedana para a vice coordenação do PPGAS, que
aceita o cargo. Depois de averiguar se haveria outra candidatura, o Prof Jeremy coloca para votação
a sugestão, que é aprovada por unanimidade. A professora Vânia agradece a disponibilidade da nova
vice coordenadora, e todos os demais presentes agradecem à Vânia pelo excepcional trabalho
realizado. 9) Assuntos da retomada das atividades pedagógicas remotas: O coordenador professor
Jeremy começa falando sobre a minuta de proposta de alteração do calendário acadêmico 2020 para

a pós-graduação em regime semestral pela Câmara de Pós-Graduação, explicando as duas propostas.
A primeira proposta tem volta das atividade de ensino 2020.1 no dia 31 de agosto com término em 6
de novembro, com um intervalo de uma semana entre os períodos, começando 2020.2 em 16 de
novembro, com interrupção em 18 de dezembro e volta em 01 de fevereiro de 2021 indo até 19 de
março de 2021, com 2021.1 começando em 5 de abril. A segunda proposta tem volta das atividade de
ensino 2020.1 no dia 24 de agosto com término em 30 de outubro, com um intervalo de uma semana
entre os períodos, começando 2020.2 em 09 de novembro, com interrupção em 11 de dezembro e
volta em 01 de fevereiro de 2021 indo até 19 de março de 2021, com 2021.1 começando em 5 de
abril. A justificativa principal é a minimização entre os prazos dos PPGs considerando os prazos das
agências de fomento. Um problema seria os descompasse entre as atividades dos professores na pós
e na graduação, considerando atividades sincrônicas e assincrônicas. O professor Jeremy salienta que
temos que esperar a decisão sobre qual proposta será aprovada para tomar decisões mais ajustadas, e
informa que devemos decidir antes as datas para reajuste de matrícula de disciplinas, e redimensionar
as disciplinas já ofertadas. Sugere que o prazo de inclusão de disciplinas seja uma semana antes de
inicio das aulas, e para exclusão de disciplinas, até 10 de setembro. As disciplinas das professoras
Alicia Norma e Carmen Rial sofrerão modificações. As sugestões são aprovadas. A proposta de uma
comissão (composta por 3 docentes e 3 discentes) a ser criada para acompanhar os alunos nesse
processo, para identificar suas necessidades e orientar decisões quanto ao calendário e oferta de
disciplinas, é aprovada. Os professores e representantes discentes seguem discutindo aspectos
problemáticos do redimensionamento das atividades de ensino da UFSC, tendo em vista as
especificidades da pós-graduação, disciplinas, pesquisas, editais de seleção, prazos de agências de
fomento, prazos de defesas e qualificações. 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.

