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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO PROGRAMA DE 1 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 2 

 3 

Ata da 8ª Reunião ordinária, realizada no dia 02 de dezembro 4 

de 2020, às 14:00h, por videoconferência. 5 

 6 

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, na sala de reunião da plataforma de conferência 7 

remota Google Meet, reuniu-se, em caráter ordinário, o Colegiado de Curso de Pós-Graduação em 8 

Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a presença 9 

do professor Jeremy Paul Jean Loup Deturche, Coordenador do PPGAS, e da professora Viviane 10 

Vedana, Subcoordenadora, e dos professores credenciados no PPGAS, Antonella Maria Imperatriz 11 

Tassinari, Gabriel Coutinho Barbosa, José Antônio Kelly Luciani, Letícia Maria Costa da Nóbrega 12 

Cesarino, Evelyn Martina Schuler Zea, Alinne Bonetti, Vânia Zikan Cardoso, Edviges M. Ioris, Bruno 13 

Mafra Ney Reinhardt, Flávia Medeiros, Rafael Victorino Devos, Sônia W. Maluf, e Carmen Rial. 14 

Estiveram presentes os representantes discentes, Tatiane Cerqueira, Fernanda Luiza Godinho, Heloisa 15 

Lemes Silva (suplente), Lino Gabriel Nascimento, Viviane Vasconcelos, e o discente Igor Luiz 16 

Rodrigues. Inclusão de pauta: O Coordenador pergunta se alguém teria algum ponto de pauta para 17 

incluir. Ninguém tem pontos a incluir. Informes: O Coordenador pergunta se alguém tem informes. O 18 

professor Scott informa que o departamento acaba de anunciar o resultado do concurso de contratação 19 

em Relações Raciais. Como mais ninguém tem informes a transmitir, o Coordenador prossegue com os 20 

informes já incluídos em pauta. O primeiro trata-se do resultado da chamada para Bolsas de ME e DOU 21 

do CNPq: não ganhamos bolsas. No entanto, há muita confusão em torno do documento publicado, pois 22 

não especifica critérios de avaliação e todos os pareceres recebidos pelos PPG são iguais. O parecer nos 23 

concedia uma bolsa, nossos projetos possuíam nota maior do que alguns projetos que receberam bolsa, 24 

mas pelo fato de não estarmos nos encaixando na lista de prioridades do CNPQ não recebemos nada. 25 

Há uma movimentação para que esses critérios sejam revelados, e vamos entrar com recurso a decisão. 26 

A consequência é que vamos ter para 2021 unicamente bolsas da CAPES, poucas para o mestrado e 27 

nenhuma para o doutorado. As bolsas que estão finalizando serão recolhidas, não sendo possível 28 

implementar nenhuma outra. O segundo informe é sobre a Plataforma Sucupira. O Coordenador  29 

informa que dia 30 era a data limite para enviar a revisão relativa à coleta dos anos 2017, 2018 e 2019, 30 

um trabalho que foi feito em conjunto pela coordenação, a professora Vânia, a secretaria e os bolsistas 31 

PNPD. Essa data foi prorrogada, mas de toda forma, nós enviamos os dados à PROPG com uma semana 32 

de antecedência. Em seguida, explica alguns detalhes do preenchimento do Sucupira, e informa que em 33 

breve os professores irão receber formulários relativos à coleta do ano 2020 que deverá ser finalizada 34 

em 23 de março. Ressalta que todos devem atualizar seus currículos lattes, e prossegue para o terceiro 35 

informe. Trata-se da minuta de nova resolução da pós-graduação da UFSC (corretiva da atual), que foi 36 

enviada anteriormente ao colegiado. O Coordenador aponta que temos até dia 31 para fazer 37 

considerações sobre o texto da minuta, e pede que todos leiam e enviem por e-mail sua opinião. A 38 

professora Vânia comenta que na época que essa resolução foi discutida, foi feira uma discussão em 39 

colegiado e houve crítica a alguns pontos principais, ela recomenda que seja recuperada essa 40 

argumentação, uma vez que essa é a segunda vez que a resolução passa por revisão. Em seguida, o 41 

Coordenador passa ao quarto informe, sobre a situação da secretaria do PPGAS: o servidor Ricardo 42 
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Pereira, após alguns períodos em que esteve afastado para tratamento de saúde, e em férias, solicitou 43 

oficialmente remoção. Sendo assim, pede compreensão durante esse momento em que a secretaria conta 44 

apenas com a servidora Arelly Padilha, uma vez que o processo de remoção e a vinda de outro servidor 45 

provavelmente será demorado. Explica também que assumiu a função de organizar a parte financeira 46 

do PPGAS. O último informe é sobre o uso dos recursos PROAP: tínhamos poucos recursos e não 47 

conseguimos gastá-los, por uma série de motivos. Um deles foi a dificuldade na comunicação com o 48 

setor financeiro da PROPG, gerada pela pandemia; outro motivo foram as exigências da UFSC em 49 

relação ao uso de CPF e CNPJ e da inscrição no FGTS. Anuncia que recebeu os pedidos de reembolso 50 

de inscrição na RBA, e que prefere que essa verba saia do PROAP. Também abrirá uma chamada de 51 

reembolso na modalidade balcão para atividades de campo. Informa que está esperando a UFSC abrir 52 

um edital para tradução com recursos PROAP, e vai guardar tudo que não foi possível gastar para incluir 53 

nesse edital, ou para outros reembolsos que surgirem eventualmente. Infelizmente, acredita que será 54 

necessário devolver dinheiro, caso não seja possível investir tudo nesse edital. Após os informes da 55 

Coordenação, o discente Igor Rodrigues anuncia que tem considerações a fazer sobre a realização do 56 

III Seminário de Ações Afirmativas, e agradece a todos pela participação no evento, ressaltando a 57 

importância da contribuição e do empenho de todos, pois tudo saiu de forma satisfatória. O Coordenador 58 

agradece e parabeniza a realização do seminário, e professora Viviane e outros professores ressaltam a 59 

importância do evento. 1. Aprovação de Bancas de Defesa: Joelma Batista do Nascimento, Ivan 60 

Tadeu Gomes de Oliveira, e Marina Laet Panella Motta. A banca de Joelma Batista do Nascimento, 61 

a ser realizada em 16/12/2020, tem como orientador e Presidente da banca o professor Jeremy Deturche, 62 

como examinadores externos os professores Fabio Mura da UFPB e Caetano Sordi do IPHAN, e como 63 

examinadores internos os professores Gabriel Coutinho Barbosa e Leticia Cesarino. A banca de Ivan 64 

Tadeu Gomes de Oliveira será realizada em 21/12/2020, e tem como orientador e Presidente da banca 65 

o professor Rafael Devos, como examinador interno o professor Gabriel Coutinho Barbosa, e como 66 

examinador externo a professora Ainá Guimarães Azevedo da UFPB. Após votação, as bancas são 67 

aprovadas por unanimidade. A banca de Marina Laet Panella Motta, a ser realizada em 24/02/202 e 68 

tendo como orientadora e Presidente da banca a professora Letícia Cesarino, fica para ser aprovada em 69 

outro momento, pois a professora Ilka Boaventura, que a partir de janeiro não será mais membro 70 

permanente do programa, estava como membro interno, o que demandou um novo arranjo de membros 71 

a ser decidido posteriormente. 2. Parecer da Comissão de ensino: O professor Jeremy lê o parecer: 72 

“Foram deferidos os Requerimentos de Validação de Curso de Leitura de Alana Ávila e Beatriz Búrigo. 73 

Foram deferidos os Requerimentos de Validação de Disciplinas de Alana Ávila e Dassuem Nogueira. 74 

No pedido de Alana, a comissão destaca que trata-se de reajuste de matrícula e não validação, pois a 75 

disciplina foi cursada no semestre 2020-1. O pedido de Dassuem excedeu o limite de doze créditos, e a 76 

comissão sugere a validação das seguintes disciplinas: ANT3001 - História da Antropologia, ANT3004 77 

- Teoria Antropológica I e NT3002 Métodos e Técnicas de Pesquisa em Antropologia I. Foi deferido o 78 

Requerimentos de Estágio Docência de Vanessa Fonte. Foram deferidos os Requerimentos de 79 

Prorrogação de prazo de conclusão de: Analimar Dias, Franco Delatorre, Julia Faraco, Julia Sens, 80 

Poliana Santana, Tayná Trindade, Victor Vieira Paulo, e Rosilene Fonseca. A comissão notou grande 81 

variedade nos prazos sugeridos pelos cronogramas propostos pelos requerentes, o que pode sugerir falta 82 

de compreensão do novo calendário e dos prazos extras relacionados à pandemia. Sugere aos estudantes 83 

e orientadores que se informem sobre os novos prazos no sistema CAPG e adaptem seus cronogramas 84 

à luz dessa informação”. Em seguida o professor Jeremy coloca o parecer para votação, que é aprovado 85 

por unanimidade. 3. Parecer da comissão de credenciamento (recredenciamento em bloco para 86 

2021/22): O professor Gabriel Coutinho lê o parecer: “A comissão de credenciamento do PPGAS, 87 

constituída pelo professor José Antonio Kelly (Presidente), professora Flavia Medeiros Santos e 88 

professor Gabriel Coutinho Barbosa, foi criada em 29 de Outubro 2020 através da portaria 89 

47/2020/PPGAS. Em atenção aos critérios e requisitos para a homologação de credenciamento e 90 

recredenciamento estabelecidos no Memorando Circular 11/2018/PROPG, a comissão solicitou 91 

informações e cálculos necessários para a elaboração do relatório a cada um dos professores e 92 

professoras do atual PPGAS, assim como solicitou que manifestarem, através de carta à comissão, seu 93 

intento de credenciamento/recredenciamento/descredenciamento como docente permanente ou 94 

colaborador/a. Tendo recebido via email as informações relativas aos docentes, a comissão elaborou as 95 

duas tabelas solicitadas no supra citado memorando da PROPG: 1) "Lista de docentes para 96 

credenciamento/recredenciamento” e 2) “Quadro individual dos docentes com atendimento dos critérios 97 

de credenciamento/recredenciamento.” A pontuação computada por cada professor/a em relação a suas 98 



atividades de pesquisa, ensino, extensão e administrativas foi cotejada com as pontuações mínimas para 99 

credenciamento como docente permanente ou colaborador/a segundo a Resolução 01/2012/PPGAS que 100 

é nossa legislação vigente em relação aos critérios de credenciamento/recredenciamento. Verificou-se 101 

que todos/as os/as professores/as obtiveram a pontuação mínima necessária de acordo com o pedido de 102 

credenciamento como professor/a permanente ou colaborador/a. Em resumo, o PPGAS contará para o 103 

biênio 2021-2022 (sendo o credenciamento válido por dois anos) com 26 professores/as em total, sendo 104 

21 permanentes e 5 colaboradores/as, dentre estes, há 6 professores/as voluntários/as. Do quadro atual, 105 

duas professoras expressaram vontade de não renovar seus credenciamentos. Os demais dados 106 

solicitados para a homologação por parte da PROPG estão detalhados nas tabelas já mencionadas”. O 107 

coordenador informa que as professoras Miriam Grossi e Ilka Boaventura não renovarão o 108 

credenciamento. O coordenador lamenta a saída, e agradece as professoras pela contribuição importante 109 

ao PPGAS, e comenta que isso mudará bastante coisa para o programa, pela sua atuação constante e 110 

consistente. Os professores Alberto Groisman, Oscar Calavia Saez, Rafael Bastos, Carmen Rial, e 111 

Miriam Hartung solicitaram credenciamento como colaborares. A Professora Vânia ressalta também a 112 

importância da chegada dos novos integrantes do quadro docente do PPGAS. Os professores lamentam 113 

e discutem sobre a reverberação desse não credenciamento na orientação de alunos, e na avaliação da 114 

coleta Sucupira, e também dão as boas vindas aos novos integrantes. Após ser colocado em votação, o 115 

parecer é aprovado por unanimidade. 4. Homologação dos resultados dos processos de seleção DO e 116 

ME turmas 2021: O professor e presidente da comissão de seleção do doutorado, Rafael Devos, inicia 117 

relatando que houve 35 pessoas inscritas, e 25 passaram para a etapa de arguição. Ele informa que não 118 

houve pedido de recurso, mas sim uma retificação por erro no documento final, e compartilha na tela a 119 

tabela de classificação final dos aprovados no processo seletivo: 120 

Edital 5 Doutorado 2021 universal  121 

número nome classificação média final 

5229 Rui Massato Harayama 1º 9,61 

6319 Thiago da Silva Santana 2º (1º Ação afirmativa) 9,34 

5388 Virgínia Squizani Rodrigues 3º 8,84 

5077 Thamirez Lutaif Lopes 4º 8,73 

5269 Fábio Alex Ferreira da Silva 5º 8,56 

5707 Priscila Oliveira dos Anjos 6º (2º Ação afirmativa) 8,30 

6387 Carla Brito Sousa Ribeiro 7º (3º Ação afirmativa) 8,13 

6539 Bruna Fani Duarte Rocha 8º 8,06 

6310 Iadira Antonio Impanta 9º 8,01 

5141 Helena Motta Monaco 10º 7,93 

6497 Kauana Maria Santos Neves 11º (4º Ação afirmativa) 7,89 

6271 João Rodrigo Vedovato Martins 12º 7,82 

5045 Karina Lilith Moreira Sanchez 13º 7,48 

5370 Winny Gabriela Pereira de Santana 14º 7,37 

6483 Bianca De Gennaro Blanco 15º 7,34 

6436 Fernando Augusto Groh de Castro Moura 16º 7,33 

6366 Felipe Mattos Johnson 17º 7,32 

6528 Juliana Cristina dos Santos Duarte 18º (5º Ação afirmativa) 7,30 

 122 

Edital 6 Doutorado 2021 Ações Afirmativas – Negros/negras 123 

número nome classificação média final 

6319 Thiago da Silva Santana 1º 9,34 

5707 Priscila Oliveira dos Anjos 2º 8,30 

6387 Carla Brito Sousa Ribeiro 3º 8,13 

6497 Kauana Maria Santos Neves 4º 7,89 

6528 Juliana Cristina dos Santos Duarte 5º 7,30 



 124 

Edital 7 Doutorado 2021 Ações Afirmativas – Indígenas 125 

Não houve inscrições. 126 

 127 

Os professores discutem e dão sugestões sobre a melhor forma de alocar as vagas entre aprovados 128 

nos editais universais e de ações afirmativas resgatando as práticas em caso de dupla aprovação. 129 

Após discussão do Colegiado, fica decidido que: considerando que as três pessoas classificadas para 130 

as vagas previstas no Edital 6 - Ações Afirmativas Negros e Negras também foram classificadas no 131 

Edital 5 - Universal, foram assim classificadas nas vagas deste edital 6 - Ação Afirmativa Negros e 132 

Negras, as candidatas em 1o e 5o lugar. Considerando que não houve inscritos para o Edital 7 - Ação 133 

Afirmativa Indígenas, e considerando que todos os candidatos aprovados no edital 6 foram 134 

contemplados com uma vaga, a vaga deste edital foi incluída no Edital 5 - Universal. Considerando 135 

que todas as pessoas classificadas no Edital 6 - Ação Afirmativa Negros e Negras também foram 136 

classificadas no edital 5 - Universal e o Colegiado ampliou o número de vagas no edital 5 - Universal, 137 

todas as pessoas aprovadas neste edital foram classificadas. O coordenador professor Jeremy 138 

comenta que não há previsão de bolsas para o doutorado, e que para o mestrado a previsão é de 8 139 

bolsas, isso caso o cálculo das agências de fomento não mude e nos faça perder mais bolsas. A 140 

professora Vânia, presidente da comissão da seleção de turmas de mestrado 2021, informa que 141 

receberam uma inscrição para Ação Afirmativas Indígenas, 4 para Ações Afirmativas Negras e 142 

Negros, e 48 inscrições na Seleção Universal, e que foram aprovados na primeira fase 24 inscrições 143 

no universal, 4 para AA negros(as) e um para AA indígena. Em seguida ela compartilha a 144 

classificação dos aprovados no processo seletivo: 145 

Edital 02 2020 Seleção Ação Afirmativas Indígenas (1 vaga) 146 

Classificação Número de inscrição Nota Final  

1º 20200005262 8,80 Daniel Timoteo Martins 

 147 

Edital 03 2020 Seleção Ações Afirmativas Negras e Negros (3 vagas) 148 

Classificação Número de inscrição Nota Final  

1ª 20200006524 9,03 Rebeca de Souza Vieira 

(classificado para ingresso 

pelo Edital 4 Seleção 

Universal 

20200006323 8,5 Ariel de Lima Vieira 

2ª 20200005132 8,10 Cecilia Almeida Rios 

2ª 20200005555 8,10 Giovanna Barros Gomes 

 149 

Edital 4 2020 Seleção Universal  150 

Classificação Número de inscrição Nota Final  

1º 20200005667 9,07 Gabriel Darío López Zamora 

2ª 20200006231 9,02 Sílvia Maria Poletti 

  3ª 20200006476 9 Lucero Beatriz Reymundo 

Damaso 

4ª 20200005093 8,83 Newan Acacio Oliveira de 

Souza 

5ª 20200005779 8,80 Caroline Suelen Spitzner 

6ª 20200005698 8,63 Renata Andriolo Abel 



7ª 20200006370 8,61 Leticia Lucindo Queiroz 

8ª 20200005575 8,55 Potira de Siqueira Faria 

9º 20200006323 8,5 Ariel de Lima Vieira 

10º 20200005600 8,43 Nícolas Mastrocola Garcia 

11º 20200006344 8,30 Jônatas Stritar Alaman 

12º 20200005469 8,26 Mariana Spagnuolo Furtado 

13ª 20200005760 8,23 Ana Claudia Knihs de Camargo 

14º 20200006487 8,13 Guilherme Calixto Vicente 

De Matos 

(classificada para 

ingresso pelo Edital 03) 

20200005555 8,10 Giovanna Barros Gomes 

Suplente 20200006324 8,03 Ismael Higor Cardoso Duarte 

Suplente 20200006301 8,00 Amanda Ribeiro Torres 

Suplente 20200005066 7,96 Maximiano Augusto Gonçalves 

Neto 

Suplente 20200006548 7,86 Bruna Vieira Bacelete 

Suplente 20200005088 7,76 Xochilt Ibarra Goulart 

Suplente 20200006342 7,55 Amanda Thaís da Silva 

Almeida 

Suplente 20200006026 7,48 Guilherme Henrique 

Vasconcellos Leonel 
 151 
No Edital 4 2020 Seleção Universal, o Colegiado ampliou o número de vagas de 12 para 14 vagas. O 152 

professor Scott ressalta o bom trabalho feito nos processos seletivos online. O representante discente, 153 

Lino Gabriel, ressalta que está na hora de começarmos a pensar vagas de AA pra pessoas trans, e também 154 

para mães solo, e solicita que isso seja um ponto de pauta para a organização dos processos seletivos 155 

em 2021. O coordenador coloca em votação as propostas de ampliação de vagas e os resultados de 156 

ambos processos seletivos, que em seguida são aprovados por unanimidade. 5. Abertura de discussão 157 

sobre organização dos horários das disciplinas e processo de autoavaliação: O Coordenador Jeremy 158 

explica que essa discussão é uma demanda discente e que esse momento pandêmico exige que se faça 159 

reflexões acerca de como organizar o horário de oferta das disciplinas. A representante discente, Tatiane 160 

Cerqueira, explica que os discentes que estão sem bolsa e trabalhando não tem condições de cursar as 161 

disciplinas no horário padrão, e que estão em conversação com a professora Viviane para alterar o 162 

horário da disciplina obrigatória. A professora comenta que só está esperando o consenso geral dos 163 

matriculados para alterar o horário para a noite. O Coordenador passa a falar sobre a demanda recente 164 

da UFSC, que enviou um ofício circular solicitando uma comissão de autoavaliação, com vários 165 

questionamentos. Ele informa que solicitou aos professores Rafael Devos e Flávia Medeiros para 166 

comporem essa comissão, que aceitaram; e também solicita à representação discente que enviem dois 167 

nomes para completarem a comissão. Informa também que os trabalhos da comissão devem começar 168 

em 2021. A proposta de membros para a comissão é aprovada pelo Colegiado. 6. Pedido de entrega de 169 

tese e dissertação fora do Prazo de Renan Pinna e Fabiana Severo: O coordenador explica a 170 

solicitação de entrega fora de prazo, por problemas na escrita do trabalho devido aos efeitos da 171 

pandemia, e sugere o prazo até dia 15 de dezembro. Após votação, o pedido é aprovado por 172 

unanimidade. Em seguida, Jeremy explica que houve um problema de assinaturas na entrega do trabalho 173 

de Fabiana Severo, que já foi aprovada entrega fora de prazo em reunião anterior, e sugere que seja dado 174 

um novo prazo e submetido um novo pedido até dia 15 de dezembro. Após votação, o novo pedido é 175 

aprovado por unanimidade. 7. Aprovação de atas anteriores: O Coordenador coloca para votação a 176 

aprovação do texto da ata da 7a Reunião Ordinária do Colegiado do PPGAS do dia 14 de Outubro de 177 



2020, enviada anteriormente ao Colegiado. A ata é aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 178 

registrar, foi encerrada a reunião da qual eu, Arelly Cecília Silva Padilha, Técnica Administrativa em 179 

Educação, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 180 

presentes. 181 
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