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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE 2 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 3 

 4 

Ata da 7ª Reunião ordinária, realizada no dia 14 5 

de outubro de 2020, às 14:00h, por 6 

videoconferência. 7 

 8 

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, na sala de reunião da plataforma de 9 

conferência remota Google Meet, reuniu-se, em caráter ordinário, o Colegiado de Curso de Pós-10 

Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 11 

com a presença do professor Jeremy Paul Jean Loup Deturche, Coordenador do PPGAS, e da 12 

professora Viviane Vedana, Subcoordenadora (que estava em outra reunião e chegou às 15 h 00) , e 13 

dos professores credenciados no PPGAS, Antonella Maria Imperatriz Tassinari, Carmen Silvia de 14 

Moraes Rial, Gabriel Coutinho Barbosa, José Antônio Kelly Luciani, Letícia Maria Costa da Nóbrega 15 

Cesarino, Evelyn Martina Schuler Zea, Alinne Bonetti, Vânia Zikan Cardoso, Edviges M. Ioris, Bruno 16 

Mafra Ney Reinhardt, Flávia Medeiros e Miriam Grossi. Estiveram presentes os representantes 17 

discentes, Viviane Vasconcelos, Tatiane Cerqueira, Heloisa Lemes Silva (suplente de Fernanda 18 

Godinho), Denize Refatti, Manuel Ansaldo. Informes: O Coordenador informa que está com 19 

dificuldades de comunicação com o setor financeiro da PROPG, e explica que de todas as discussões 20 

feitas no mês de setembro acerca de empenhos e pagamentos, não obteve muitas respostas. Por isso 21 

naquele momento estava acontecendo uma reunião com a PROPG, chamada às pressas pelos 22 

coordenadores do CFH, da qual a professora Viviane estava participando, e voltaria ao fim para a 23 

reunião do colegiado. Essa imprevisibilidade afeta todas as decisões tomadas pelo PPGAS sobre o 24 

orçamento. Jeremy explica também que não há ainda resposta da CAPES sobre a liberação da segunda 25 

parcela. O professor Rafael Devos, presidente da comissão de seleção do doutorado turma 2021, se 26 

pronuncia com um informe sobre o resultado das homologações: houve 37 inscrições homologadas e 27 

4 não homologas por falta de documentação. Explicou também que o resultado seria publicado após 28 

24 horas para recebimento de recursos. A professora Vânia, presidente da comissão de seleção do 29 

mestrado turma 2021, também informa o resultado das homologações: 50 inscrições homologadas, 1 30 

não homologada por falta de documentação, sendo 5 inscrições em ações afirmativas. O professor 31 

Scott informa sobre os pedidos de compras de equipamentos e móveis para o departamento, e pede 32 

que os professores fiquem um pouco mais tempo após o fim da reunião para que pudessem conversar 33 

mais e decidir; e avisa sobre a importância de fazerem a marcação de férias 2021, que agora é feita 34 

pela própria pessoa requerente, via website do SIGEPE. Inclusão de pauta: O Coordenador pergunta 35 

se alguém teria algum ponto de pauta para incluir. O discente Manuel se manifesta, informando que 36 

na assembleia discente apareceram algumas dúvidas sobre a chamada para tradução, ele quer saber 37 

se a publicação deve ser em alguma revista da área ou se pode ser em outras áreas, ao que o prof. 38 



   

 

   

 

Jeremy informa que não necessariamente pois não há uma proibição, e que a comissão irá definir 39 

prioridades e critérios em relação a isso. Salienta que ainda há incerteza quanto a realização da 40 

chamada, devido as dificuldades e incertezas em relação ao orçamento, frente a falta de previsão da 41 

PROPG. O Coordenador sugere uma inversão do ponto de pauta 1 e 2 dispostos na convocatória, ao 42 

que todes concordam. 1. Calendário do PPGAS: Jeremy apresenta a proposta de calendário 43 

acadêmico suplementar, elaborada pela coordenação e secretaria, e os professores discutem a 44 

adequação das datas com seus calendários de aulas: 45 

CALENDÁRIO ACADÊMICO SUPLEMENTAR EXCEPCIONAL PPGAS 2020 46 

(Adaptado conforme RESOLUÇÃO Nº 12/2020/CUn, DE 18 DE AGOSTO DE 2020, Resolução 47 

Normativa nº 140/CUn/2020 e Resolução Normativa nº 1/CPG/2020) 48 

2020 49 

AGOSTO 50 

31 – Reinício do semestre 2020/1. 51 

SETEMBRO 52 

10 – Fim do período de exclusão de matrícula. 53 

14 – 6ª Reunião Ordinária do Colegiado. 54 

OUTUBRO 55 

12 – Feriado Nacional de N.S. Aparecida. 56 

14 – 7ª Reunião Ordinária do Colegiado. 57 

14 – Prazo final para entrega pelos docentes à Comissão Pedagógica e Pandêmica de 58 

Acompanhamento das avaliações das atividades pedagógicas não presenciais. 59 

28 – Dia do Servidor Público (dia não letivo). 60 

31 - Último dia para solicitação de prorrogação de prazo de defesa de dissertação/tese para 61 

concluintes do Mestrado/Doutorado. 62 

NOVEMBRO 63 

2 – Feriado de Finados 64 

20 - Último dia para entrega na Secretaria do PPGAS de requerimentos que necessitem de 65 

encaminhamento às Comissões do PPGAS (Ensino, Gestão etc.) para apreciação na 8ª Reunião 66 

Ordinária do Colegiado, a ser realizada em 2 de dezembro. 67 

24 e 25 – Data para solicitação de matrícula em disciplinas isoladas junto à Secretaria do PPGAS. 68 

27 - Último dia para solicitação de inclusão de pontos de pauta da reunião do colegiado e 69 

divulgação da convocatória. 70 

27 - Termino do semestre letivo 2020/1. 71 

30/11 a 04/12 – Período de rematrícula dos alunos regulares no link 72 

https://capg.sistemas.ufsc.br/modules/aluno. ATENÇÃO: alunos em campo devem se matricular em 73 

Dissertação ou Tese. 74 

DEZEMBRO 75 

2 – 8ª Reunião Ordinária do Colegiado. 76 

7 – Inicio do semestre Letivo 2020/2. 77 

10 – Data limite para os docentes enviarem os aceites dos pedidos de matrícula em disciplina 78 

isolada à Secretaria do PPGAS. 79 

14 a 18 – Período de ajuste de matrícula. 80 

19 – Suspensão do semestre letivo 2020/2. 81 

20 – Início do recesso acadêmico. 82 

24 – Véspera de Natal (recesso a partir das 14h) 83 

25 – Natal 84 

31 – Véspera de Ano Novo (recesso a partir das 14h). 85 

2021 86 

JANEIRO / 2021 (processos referentes ao semestre 2020/1) 87 

15 - Data final para entrega dos relatórios de Estágio Docência aos docentes supervisores. 88 

29 - Prazo final para entrega à Secretaria do PPGAS das notas do Estágio Docência. 89 

https://capg.sistemas.ufsc.br/modules/aluno


   

 

   

 

29 - Prazo final para entrega pelos docentes das notas das disciplinas referentes ao semestre 2020/1. 90 

31 – Fim do recesso acadêmico. 91 

FEVEREIRO / 2021 92 

1º – Retomada do semestre letivo 2020/2. 93 

11 - Último dia para entrega na Secretaria do PPGAS de requerimentos que necessitem de 94 

encaminhamento às Comissões do PPGAS (Ensino, Gestão etc.) para apreciação na 1ª Reunião 95 

Ordinária do Colegiado, a ser realizada em 24 de fevereiro. 96 

18 - Último dia para solicitação de inclusão de pontos de pauta da reunião do colegiado e 97 

divulgação da convocatória. 98 

24 – 1ª Reunião Ordinária do Colegiado/2021. 99 

MARÇO / 2021 100 

ABRIL / 2021 101 

23 – Fim do semestre letivo 2020/2 102 

O Coordenador explica que o calendário deixa algumas lacunas em 2021, que deverão ser preenchidas 103 

posteriormente quando houver sido publicado um calendário geral na UFSC para os semestres de 104 

2021. A proposta inicial de prazo para entrega de notas era de 15 dias, que depois foi ampliada para 105 

29 dias. A discente Heloisa Lemes pergunta se há possibilidade de transferir a entrega das notas para 106 

fevereiro, para os discentes terem mais tempo para fazer e entregar os trabalhos finais, e os professores 107 

não passarem o recesso corrigindo. Jeremy responde que essa decisão se deve a preocupação de que 108 

haja sobrecarga para os docentes em fevereiro, por ser um mês em que há muitas defesas. A professora 109 

Vânia sugere que essa decisão seja pensada junto com os professores que estarão ministrando 110 

disciplinas no semestre. Porém o coordenador desaconselha por achar pouco prudente, mas se 111 

compromete a fazer a consulta aos professores. Então, o coordenador coloca a minuta do calendário 112 

para votação, que logo após é aprovado por unanimidade. 2. Prorrogação do estágio pós-doutoral 113 

de Marcelo da Silva e futuro das Bolsas PNPD: O coordenador explica que as bolsas PNPD 114 

continuam bloqueadas, recolhidas à medida que terminam e que não há previsão para que isso mude, 115 

mas pelo contrário, cada vez mais aumenta a ameaça as cotas do programa. Devido a isso, é necessário 116 

pensar como efetuar a manutenção das bolsas existentes e a permanência do bolsista, uma vez que 117 

não é possível transferir a bolsa para outra pessoa e que o sistema da CAPES está apenas abre para 118 

fechamento de bolsas. Em conformidade com a decisão desse colegiado tomada em junho, de agir 119 

para manter a cota de bolsa do programa, a saída encontrada foi, após o segundo ano de pós-doc 120 

concluído, autorizar uma segunda prorrogação para Marcelo. Jeremy então, lê o parecer sobre o 121 

relatório de Marcelo Silva para fins de segunda renovação de estágio pós-doutoral com bolsa 122 

PNPD/PPGAS, com período avaliado de novembro de 2019 a outubro de 2020, solicitando 123 

prorrogação no período 01 de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021. O parecer, da professora 124 

supervisora, Vânia Cardoso, é favorável à prorrogação e destaca a importância e qualidade do projeto 125 

e também da atuação consistente de Marcelo no PPGAS. A prorrogação é colocada para votação, e 126 

aprovada por unanimidade. Todos os professores votam a favor da prorrogação e comentam sobre a 127 

qualidade da pesquisa de Marcelo. Jeremy agradece pelo trabalho dos bolsistas PNPDs feito no 128 

Sucupira. 3. Aprovação de atas anteriores: O coordenador prossegue perguntando aos membros do 129 

colegiado se têm alguma consideração sobre o texto da ata enviada anteriormente, na qual foi 130 

incorporada, conforme a gravação da reunião, parte das sugestões feitas por e-mail da professora 131 

Carmen Rial. Ninguém se manifesta contra, então a ata da 5ª Reunião Ordinária do Colegiado do 132 

PPGAS, realizada em 19 de agosto de 2020, é aprovada por unanimidade. 4. Pedido de depósito de 133 

tese fora de prazo de Fabiana Stringini Severo: O coordenador explica a necessidade da aluna de 134 

ter mais tempo para entrega do trabalho final, por ter começado um emprego em período integral 135 

durante a pandemia e estar com dificuldades em relação ao tempo. Sugere o prazo até 31 de outubro, 136 

e coloca para votação. Em seguida o pedido e o prazo são aprovados por unanimidade. 5. CAPES e 137 

QUALIS: O coordenador inicia a discussão apresentando suas percepções sobre as reuniões que tem 138 

acompanhado indiretamente via coordenação da Area, explicando que as reuniões no seio da CAPES 139 

estão sendo privadas, e há dificuldade em se obter informações. O funcionamento atual da Capes está 140 



   

 

   

 

muito sigiloso, aumentando as especulações negativas sobre os processos relativos ao Qualis, que 141 

passou por uma mudança significativa e configurou uma limitação drástica de manobra das áreas, 142 

com prejuízo grande para os indicadores das Ciências Humanas. Sobre a Capes, o prof. Jeremy 143 

informa que, segundo o que foi passado em reunião naquele dia, ainda estão cogitando mudanças 144 

para esse quadriênio, para o sistema de avaliação, com reflexos para o Sucupira. Então, tudo que ele 145 

havia passado aos professores sobre o preenchimento da plataforma irá mudar, provavelmente. Essas 146 

mudanças tornam ainda mais difícil lidar com o Sucupira, e agradece novamente aos envolvidos nesse 147 

trabalho dentro do PPGAS. Em seguida pergunta aos presentes se têm alguma consideração a fazer 148 

ou alguma informação a acrescentar. O discente Manuel Ansaldo se pronuncia falando sobre a 149 

possibilidade de junção das Áreas, o que pode acarretar uma futura dissolução da Antropologia, e 150 

informa também sobre o intuito da carta elaborada aos docentes. Jeremy se mostra pessimista sobre 151 

esse panorama geral. A professora Carmen Rial completa dizendo que o Qualis vai acabar, e que o 152 

pessimismo tem razão de ser, mas aponta que há aspectos relativos dessas mudanças, não 153 

necessariamente ruins. A professora Miriam Grossi faz suas considerações, convida todes a participar 154 

da SBPC em Florianópolis, e deixa como sugestão que o PPGAS chame o professor Theophilos 155 

Rifiotis para compartilhar com professores e estudantes como foi o processo de avaliação das bolsas 156 

pela área de antropologia no CNPq, e da avaliação das outras demandas da Antropologia no CNPQ, 157 

uma vez que ele nos representa no CA. A professora Viviane anuncia que tem informações acerca das 158 

previsões e possibilidades de gastos da rubrica do PPGAS para passar: embora tenha saído notícia da 159 

liberação da segunda parcela de 50%, o dinheiro é virtual e ainda não está na UFSC; e o nosso 160 

empenho precisa ser feito até o final de novembro. Com a pandemia, muitos programas não tiveram 161 

gastos com viagens, e assim aumentou exorbitantemente a quantidade de pedidos de tradução e 162 

correção de artigos, por esse motivo será aberto processo licitatório, inviabilizando o edital aberto no 163 

PPGAS para tradução de artigo. Não será possível comprar a utilização da plataforma Zoom, nem 164 

podemos contratar alguém para arrumar o site, que é de responsabilidade da Setic. Para compra de 165 

cursos ou tradução é preciso de justificativa, e precisa ser com pagamento a CNPJ, com nota fiscal. 166 

Não é possível reembolsar docente por inscrição na RBA. Os professores discutem algumas dúvidas 167 

em relação as possibilidades de utilização da verba e organização da rubrica, e o prof. Jeremy sugere 168 

uma reunião da Comissão de gestão para melhor pensar nessas questões. Nada mais havendo a 169 

registrar, foi encerrada a reunião da qual eu, Arelly Cecília Silva Padilha, Técnica Administrativa em 170 

Educação, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 171 

presentes. 172 

 173 


