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

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 2 

Ata da 1ª Reunião ordinária, realizada no dia 10 de 3 
fevereiro de 2021, às 15:00h, por videoconferência. 4 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, na sala de reunião da plataforma 5 

de conferência remota Google Meet, reuniu-se, em caráter ordinário, o Colegiado de 6 

Curso de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal 7 

de Santa Catarina (UFSC), com a presença do professor Jeremy Paul Jean Loup 8 

Deturche, Coordenador do PPGAS, da professora Viviane Vedana, Subcoordenadora, 9 

e dos professores credenciados no PPGAS, Antonella Maria Imperatriz Tassinari, José 10 

Antônio Kelly, Alinne Bonetti, Vânia Cardoso, Gabriel Coutinho Barbosa, Scott Head, 11 

Leticia Maria Costa Nóbrega Cesarino, Edviges Ioris, Evelyn Martina Schuler Zea, Flavia 12 

Medeiros, Rafael Victorino Devos, Bruno Reinhardt. A professora Sônia Weidner Maluf 13 

justificou ausência. Estiveram presentes os representantes discentes, Manuel Ansaldo 14 

Roloff, Luciana Fernandes (suplente de Lino Gabriel Nascimento dos Santos), e Viviane 15 

Vasconcelos (suplente de Tatiane Silva Santos). Inclusão de pauta: O Coordenador 16 

explica que alguns pedidos de bancas foram acrescentados à primeira convocatória 17 

enviada ao Colegiado, e pergunta se alguém se opõe a essas inclusões, e também pergunta 18 

se alguém teria algum ponto de pauta para incluir. Ninguém se opõe, e a professora Vânia 19 

pede para acrescentar quatro pedidos de banca à pauta número 5. O professor Scott 20 

também tem um pedido de banca a acrescentar. As inclusões são aprovadas. Informes: 21 

O Coordenador pergunta se alguém tem informes. Ninguém tem informes. O coordenador 22 

prossegue informando sobre a sua atuação na coordenação do PPGAS, que deve sair do 23 

cargo em 31 de maio, devendo então haver eleição para nova coordenação. Prossegue 24 

com um segundo informe sobre o calendário 2021 da pós-graduação, que ainda está em 25 

processo de construção pela PROPG, e vai resultar provavelmente em discrepâncias com 26 

o calendário da graduação, gerando a necessidade de nos ajustarmos novamente. O 27 

terceiro informe é sobre a lista de pessoas que compõem o Colegiado, pois alguns 28 

professores não renovaram seu credenciamento permanente, e isso alterou os números de 29 

permanentes e colaboradores. O coordenador explica que existe um limite da Area para 30 

professores colaboradores em proporção ao número de permanentes de 30% nos PPGs. 31 

Atualmente contamos com 20 professores permanentes e 6 colaboradores, visto que a 32 

professora Ilka Boaventura voltou a ser colaboradora enquanto está com orientandos. Este 33 

já é um número perto do limite. Há também outro limite, o de porcentagem de 34 

permanentes que atuam em mais de um PPG, que é de 40%, e atualmente estamos em 35 
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25%. Essas reflexões são necessárias, uma vez que temos alguns professores atuando em 36 

outro PPG, e uma professora questionou a coordenação se haveria algum impedimento 37 

nesse sentido. Atualmente temos entre os permanentes 5 docentes atuando em mais de 38 

um PPG. Pensando na organização do colegiado, o coordenador pergunta se os 39 

professores permanentes aposentados desejam permanecer no colegiado, uma vez que 40 

muitos não têm participação constante nas reuniões. Ele propõe que pensem na 41 

possibilidade de terem um colegiado delegado, composto pelos professores permanentes 42 

não aposentados, isso caso os aposentados não queiram participar. Seria não para excluir 43 

a participação dos aposentados, mas abrir a possibilidade de não serem contemplados 44 

como membros do Colegiado, caso desejem. Claro que precisaria de redação de um artigo 45 

no regimento, então necessita de uma melhor discussão para ser acertado. O coordenador 46 

lembra que tem mais dois informes: um da professora, recentemente ingressante no pós-47 

doutorado, Soraya Fleischer, enviado anteriormente por e-mail, e outro sobre o 48 

funcionamento da secretaria do PPGAS. A pós-doutoranda Soraya Fleischer, junto a 49 

antropóloga Daniela Manica da Unicamp, está produzindo um podcast de Antropologia, 50 

o Mundaréu, com foco em promover uma conversa entre uma antropóloga e sua 51 

interlocutora de pesquisa. O podcast será divulgado após o encerramento da reunião entre 52 

discentes e docentes via e-mail pela secretaria. Sobre a secretaria, o servidor Ricardo 53 

Pereira está atualmente afastado em tratamento de saúde, e a coordenação está em contato 54 

com outro servidor para viabilizar a permuta. Porém esse processo está sendo um pouco 55 

difícil, e não temos previsão de quando teremos outro servidor. O coordenador pede 56 

paciência, pois a secretaria ficará funcionando apenas com a servidora Arelly Padilha por 57 

um tempo. 1. Pontos da Coordenação: 1.1. Sucupira e relação com a CAPES - 58 

Ultimas informações e discussão dos andamentos: A relação com a CAPES está 59 

complicada, pois o sistema de bolsas está completamente fechado, impossibilitando até o 60 

cancelamento de bolsas, o que é uma novidade. Com isso, não sabemos como será o início 61 

de março, não temos bolsas de doutorado, e o risco é perder as que terminarão em 2023. 62 

Temos 11 bolsas de mestrado a serem implementadas, mas provavelmente vamos perder 63 

2 dessas, e o risco é perder até 40%, o que resultaria termos um possível número de 7 64 

bolsas no total. A professora Viviane comenta que o financeiro da CAPES está fechado, 65 

e até o pagamento da Revista Ilha não foi realizado, mesmo o serviço já tendo sido 66 

realizado e o empenho aprovado pela PROPG. O Coordenador pede aos alunos 67 

representantes discentes que verifiquem com quem solicitou auxílio de campo, se 68 

receberam ou não o pagamento. Em seguida, prossegue informando sobre a plataforma 69 

Sucupira, compartilhando a tela com o colegiado, explicando sobre as novidades no 70 

preenchimento dos Destaques, e informando que a data para entregar o coleta é 23 de 71 

março. 1.2. Comissões do PPGAS - comissões a vir e pensar: O coordenador solicita 72 

que alguns professores componham uma comissão para o preenchimento da proposta do 73 

programa no Sucupira. Após discussão, os professores Bruno Reinhardt, Rafael Devos, 74 

Viviane Vedana, e Vânia Cardoso se dispõem, e o professor José Kelly se dispõe a 75 

contribuir como apoio técnico. 2. Parecer e informe da Comissão de Gestão sobre 76 

Bolsa - Possibilidade de disponibilidade eventual de uma bolsa CAPES - DS de 77 

doutorado em Março: A aluna Francine pediu cancelamento da bolsa, devido a 78 

nomeação em cargo do Instituto Federal do Amazonas. Foi enviado ofício à PROPG, no 79 

entanto responderam que o sistema estava fechado. A bolsa será cancelada quando o 80 

sistema abrir, em março, retroativamente. A aluna foi avisada que terá que reter o 81 

pagamento para devolução. Com isso estamos com uma bolsa de doutorado a 82 



implementar. A comissão se reuniu para discutir como fazer essa implementação, pois 83 

estamos com 7 ou 8 alunos sem bolsa no doutorado, sendo alguns que já foram 84 

classificados no critério socioeconômico em chamadas anteriores. Porem devido as 85 

dificuldades de interpretação da resolução de bolsas do PPGAS quanto a relação entre os 86 

artigos 1, 2 e 3 preferiu-se recorrer a uma decisão do colegiado. Após ampla discussão e 87 

ponderações das relações entre as prioridades contidas na resolução, o colegiado apontou 88 

que se deve implementar a eventual bolsa o mais depressa possível entre os alunos 89 

matriculados no PPGAS atualmente, seguindo as orientações dos artigos 1 e 3 da 90 

resolução de bolsa do PPGAS. Fica aprovado por unanimidade o encaminhamento de 91 

chamada de candidatura a bolsa aos alunos das turmas 2020 sem bolsa, conforme artigo 92 

1, e depois um ranqueamento a partir do índice de aproveitamento no semestre 2021.1. 93 

Ficando explicado na chamada que é uma probabilidade de implementação de bolsa, sem 94 

garantia, considerando o atual cenário. A professora Vânia relembra que é importante que 95 

os professores enviem as notas pendentes, pois influenciarão no ranqueamento do 96 

coeficiente acadêmico dos alunos. O coordenador sugere que as demais questões não 97 

solucionadas sejam discutidas em nova reunião da comissão de gestão. 3. Solicitação de 98 

coorientação de Massiel Lazo Rojas: O coordenador explica, que por ter mudado seu 99 

tema da pesquisa, a aluna solicitou ter a coorientação da professora Carmen Rial. Profa 100 

Vania indica que visto que a Profa Carmen é membro do PPG não precisa de aprovação 101 

pelo colegiado. Portanto o pedido é retirado pela coordenação. 4. Reconhecimento de 102 

diploma de Doutorado e Mestrado de Matthew Micah Wilhelm Solomon junto à 103 

University of Oxford (Reino Unido): A Comissão de Análise de Reconhecimento de 104 

Diploma (Portaria 01/2021/PPGAS), composta pelos professores Leticia Maria Costa Da 105 

Nóbrega Cesarino (presidente), Evelyn Martina Schuler Zea e José Antônio Kelly 106 

Luciani, tratou dos processos de reconhecimento dos títulos de Mestrado e Doutorado em 107 

Development Studies de Matthew Micah Wilhelm-Solomon, obtidos na Universidade de 108 

Oxford, Inglaterra, nos anos 2007 e 2011 respectivamente. O professor José Kelly lê o 109 

parecer sobre o reconhecimento dos diplomas, e informa que, após avaliação feita 110 

considerando a Resolução Normativa 42/CPG/2018, a comissão é de parecer favorável 111 

ao reconhecimento dos títulos do solicitante como de mestrado em Antropologia Social e 112 

doutorado em Antropologia Social. O coordenador professor Jeremy coloca em votação 113 

a aprovação do parecer da comissão, que após discussão é aprovado por unanimidade. 5. 114 

Bancas. 5.1. Aprovação ad referendum de Solicitações de Banca de Defesa de Tese: 115 

Após consulta ao colegiado, são aprovadas por unanimidade as bancas de Yérsia Souza 116 

de Assis (02/02/2021), e Patrícia Postalli Cruz (09-03-2021), cuja aprovação foi adiantada 117 

devido a necessidade declaração para concurso. 5.2. Solicitação de Banca de Defesa de 118 

Dissertação de Marina Laet Panella Motta (24/02/2021): Após consulta, a banca é 119 

aprovada por unanimidade. 5.3. Aprovação ad referendum de Solicitações de Banca 120 

de Qualificação: Após consulta ao colegiado, são aprovadas as bancas de Amanda Silva 121 

Rodrigues (qualificação de tese) – 21/12/2020; Elis do Nascimento (qualificação de 122 

projeto de tese) – 08/02/2021; Sandra Stephanie (qualificação de projeto de tese) – 123 

08/02/2021; Beatriz Búrigo (qualificação de projeto de tese) – 08/02/2021; Dassuem Reis 124 

Nogueira (qualificação de projeto de tese) – 08/02/2021; Igor Luiz Rodrigues 125 

(qualificação de tese) – 10/02/2021; e Alberto Andrade (qualificação de projeto de tese) 126 

– 12/02/2021. 5.4. Solicitação de Banca de Qualificação: Após consulta ao colegiado, 127 

são aprovadas as bancas de Manuel Ansaldo Rollof (qualificação de projeto de tese) – 128 

15/02/2021; Alexsander Brandão Carvalho Sousa (qualificação de projeto de tese) – 129 



17/02/2021; Leonardo Garcia Carneiro (qualificação de projeto de tese por pareceres) – 130 

15/02/2021; Cauane Gabriel Azevedo Maia (qualificação de projeto de tese) – 131 

18/02/2021; Vanessa Fonte (qualificação de projeto de tese) – 19/02/2021; e Bianca 132 

Hammerschmidt (qualificação de projeto de tese) – 19/02/2021. São aprovadas também 133 

as solicitações de banca adicionadas conforme inclusão de pauta no início da reunião: 134 

Ana Valéria Salza de Vasconcelos (qualificação de projeto de tese) – 16/02/2021; 135 

Jaqueline Conceição da Silva (qualificação de projeto de tese) – 13/02/2021; Lúnia Costa 136 

Dias (qualificação de projeto de tese) – 19/02/202; e Lino Gabriel Nascimento dos Santos 137 

(qualificação de projeto de tese) – 19/02/2021. 6. Solicitações de PÓS-DOUTORADO: 138 

6.1. Aprovação ad referendum com novas datas de Soraya Fleischer (09/02/2021 a 139 

08/02/2022); 6.2. Relatório final e parecer (José Kelly Luciani) de Amanda Danaga; 140 

6.3 Solicitação de segunda prorrogação de Douglas Campelo (01/03/2021 até 141 

01/03/2022); 6.4. Cancelamento/encerramento sem certificado de Aline Ramos 142 

Francisco. Após a explicação pelo coordenador sobre as solicitações de Soraya Fleischer 143 

e Douglas Campelo, a leitura pelo professor José Kelly do parecer sobre conclusão de 144 

estágio de Amanda Danaga, e a explicação da professora Edviges a respeito do pós-doc 145 

de Aline Ramos, que não chegou a acontecer, o Colegiado deliberou pela aprovação de 146 

todos os pedidos. 7. Requerimentos à Comissão de Ensino: Sobre os pedidos de 147 

Validação de disciplinas, a Comissão de Ensino foi favorável ao pedido de João Carlos 148 

Albuquerque Souza de Almeida (reingresso DO), mas pede que o caso seja discutido no 149 

colegiado, como indicado no capítulo XI do regimento do Programa: "Em caso de 150 

reingresso no PPGAS, o aproveitamento dos créditos anteriormente obtidos será avaliado 151 

pelo Colegiado, ouvida a banca examinadora de seleção e o orientador anterior”. O 152 

professor Rafael Devos indica que a banca já aprovou o pedido de validação. Sendo 153 

assim, o coordenador coloca para votação o parecer favorável a validação, que é aprovado 154 

por unanimidade. Também é favorável ao pedido de validação de disciplinas cursadas no 155 

PPGAS de Viviane Coneglian Carrilho de Vasconcelos (DO), entretanto pede que o caso 156 

seja discutido pelo colegiado, pois excede em um ano o limite temporal para revalidação 157 

de disciplinas estipulado pelo Artigo 22. 2o: "Os créditos a serem validados deverão ter 158 

sido cursados até no máximo 10 anos antes do ingresso, sendo o prazo computado a partir 159 

da data de realização da disciplina ou da conclusão do curso na qual está inserida a 160 

disciplina cursada, prevalecendo a mais recente”. Considerando o ano de conclusão de 161 

curso da aluna (menos de 10 anos), o cooordenador coloca para votação o parecer 162 

favorável da comissão, que é aprovado por unanimidade. Sobre o pedido de Validação de 163 

qualificação de projeto de tese de Kaio Domingues Hoffmann (reingresso DO), o parecer 164 

inicial da comissão é de que o processo seja ressubmetido com o parecer do orientador, 165 

considerando o caráter excepcional do pedido. Após discussão sobre a qualificação, e 166 

apresentação do coorientador de parecer embasando a validação, a comissão sugere 167 

parecer favorável à validação. Pedido acatado pelo colegiado por unanimidade. A 168 

comissão foi favorável a aprovação da validação de Curso de leitura de Helen Palma 169 

(DO). Os pedidos de matrícula em Estágio de docência de Isadora Bandeira (DO), Matilde 170 

Quiroga (DO), Lúnia Dias (DO), e Bárbara Elice (ME) tiveram parecer favorável da 171 

comissão; o de Larisse Pontes (DO) teve parecer favorável condicionado à assinatura do 172 

documento pela discente, orientadora e professor do curso. Os demais pareceres da 173 

comissão são aprovados por unanimidade pelo colegiado. 8. Aprovação de atas 174 

anteriores: As atas da 8ª e da 6ª reuniões ordinárias 2020 do Colegiado do PPGAS, 175 

enviadas anteriormente por e-mail. O coordenador pergunta se alguém tem algo a 176 



acrescentar. Ninguém tem nada a acrescentar, e as atas são colocadas para aprovação e 177 

em seguida aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a registrar, foi encerrada a 178 

reunião da qual eu, Arelly Cecília Silva Padilha, Técnica Administrativa em Educação, 179 

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

presentes. 181 
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1ª Reunião Ordinária do Colegiado do PPGAS –  10/02/2021

Professores: Assinatura:

Alicia Norma González de Castells

Antonella Maria Imperatriz Tassinari

Edviges Marta Ioris

Esther Jean Langdon

Evelyn Martina Schuler Zea
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Gabriel Coutinho Barbosa

Jeremy Paul Jean Loup Deturche

Jose Antonio Kelly Luciani

Leticia Maria Costa Nóbrega Cesarino

Maria Eugênia Dominguez Em afastamento
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Márnio Teixeira Pinto

Rafael Victorino Devos

Scott Correll Head

Sônia Weidner Maluf

Theophilos Rifiotis
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Vânia Zikan Cardoso

Viviane Vedana

Alinne Bonetti

Flávia Medeiros

Bruno Reinhardt
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Representantes Discentes: Assinatura:

Demais presentes: Assinatura:
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