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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE CURSO DO 1 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 2 

Ata da 2ª Reunião ordinária, realizada no dia 24 de 3 

março de 2021, às 14:30h, por videoconferência. 4 

Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, na sala de reunião 5 

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

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a presença do professor 8 

Jeremy Paul Jean Loup Deturche, Coordenador do PPGAS, da professora Viviane 9 

Vedana, Subcoordenadora, e dos professores credenciados no PPGAS, Antonella 10 

Maria Imperatriz Tassinari, José Antônio Kelly, Alinne Bonetti, Vânia Cardoso, 11 

Gabriel Coutinho Barbosa, Scott Head, Leticia Maria Costa Nóbrega Cesarino, 12 

Edviges Ioris, Evelyn Martina Schuler Zea, Flávia Medeiros, Rafael Victorino Devos, 13 

Bruno Reinhardt, Maria Eugênia Dominguez. As professoras Sônia Weidner Maluf e 14 

Esther Jean Langdon justificaram ausência. Estiveram presentes os representantes 15 

discentes, Manuel Ansaldo Roloff, Lino Gabriel Nascimento dos Santos, Viviane 16 

Vasconcelos, e Tatiane Cerqueira Silva Santos. Inclusão de Pauta: O Coordenador 17 

informou antes, via e-mail, que recebeu solicitação de dois pontos de pauta 18 

suplementares para a reunião: 1) Solicitação de entrega de tese fora do prazo de Yérsia 19 

Souza, e 2) Orientações da comissão de autoavaliação do PPGAS. Sugere que a 20 

primeira seja incluída como parte do ponto 8 da pauta, e a segunda como subponto 21 

do ponto de pauta 6. Ninguém é contrário a essas inclusões. Informou também que a 22 

análise dos relatórios anuais pela comissão de ensino não pôde ser apreciada pela 23 

comissão de ensino e que por isso será retirada da pauta, entrando na pauta de outra 24 

reunião antes do final do semestre. Informes: O coordenador avisa que tem um 25 

informe sobre as bolsas que a PROPG ia dispor para Ações Afirmativas. O edital saiu 26 

e serão 5 bolsas doutorado e 8 mestrado para UFSC inteira (campi incluso), o que é 27 

pouco, mas são os recursos da universidade, que perdeu mais 3 milhões no novo 28 

orçamento, 18 por cento em todo a menos que no ano passado. O edital é valido, e 29 

será lançado um segundo em agosto, para cursos que tenham entrada de alunos no 30 

segundo semestre. O critério é socioeconômico, para alunos que se inscreveram nas 31 

vagas em ações afirmativas. O segundo informe é sobre uma resolução nova da 32 

PROPG sobre quem pode ser docente nos PPGs, regras mais restritivas para 33 

credenciamento. Os aposentados só poderão ser funcionários da UFSC se entrarem 34 

com serviço voluntário, para todo outro tipo de docente permanente é obrigatório ter 35 

um vínculo formal com a universidade. Não poderá ser só apenas por convênio com 36 

outras instituições, terá que obedecer as regras de convênio da UFSC, o que parece 37 

deixar tudo mais complicado. Essa resolução implica diretamente na permanência do 38 
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professor Oscar Calavia no PPGAS, pois na situação atual ele não poderá ficar, ou 39 

terá que se credenciar como professor voluntario. O terceiro informe é sobre a vinda 40 

da professora visitante estrangeira no PPGAS, Emily Pierini, professora que está 41 

atualmente na itália, e recebe bolsa Marie Curie, participa do projeto do professor 42 

Alberto Groisman. O professor Jeremy fala que ela sugeriu a realização de um 43 

workshop para postular as bolsas pos-doc Marie Curie. E conforme acertado 44 

anteriormente, o PPGAS avançou na definição da professora Emily para a aula 45 

inaugural. Ninguém mais tem informes. 1. Parecer da Comissão de Gestão sobre 46 

ranqueamento da turma ME 2021 para distribuição de bolsas CAPES: O 47 

coordenador inicia lendo o parecer da comissão, composta pelos professores José 48 

Antonio Kelly Luciani, Gabriel Coutinho Barbosa, e pelas discentes Luciana 49 

Fernandes e Beatriz Búrigo, que apreciou as solicitações de bolsa das turmas de 2021: 50 

“No Doutorado não tendo bolsas disponíveis, nem previstas para esse ano, a 51 

comissão decidiu não ranquear os solicitantes e realizará uma chamada nos termos 52 

da resolução de bolsas do PPGAS caso surjam bolsas no decorrer do ano e conforme 53 

eventuais editais. No Mestrado estarão disponíveis, ao longo do ano de 2021, 9 54 

bolsas CAPES, oriundas da cota liberada em Março e do término das bolsas do 55 

programa atualmente alocadas para os alunos da turma de 2019. Liberação que 56 

acontecerá entre maio e outubro e depende da decisão do colegiado a respeito da 57 

prorrogação de bolsa conforme ofício da CAPES de agosto de 2020. Foram 58 

recebidas declarações de intenção de solicitação de bolsas através do formulário de 59 

17 aprovados no processo seletivo de 2020. Sendo que foi chamado em Dezembro do 60 

ano passado o suplente Ismael Duarte devido a desistência de Letícia Lucindo 61 

Queiroz. Dessas 17 declarações, 11 foram feitas pleiteando bolsa por critérios 62 

socioeconômicos. A primeira análise da comissão foi a necessária adequação da 63 

nossa resolução de bolsas do PPGAS à Resolução Normativa 145 do CUn de 2020 64 

que versa sobre as vagas de reserva nos processos de seleção Ações Afirmativas no 65 

âmbito dos processos seletivos de entrada em PPG na UFSC. No seu artigo 14 a 66 

Resolução Normativa diz: Art. 14. Os colegiados dos programas de pós-graduação 67 

deverão reservar, no mínimo, 28% (vinte e oito por cento) das bolsas disponíveis 68 

anualmente para atribuição às categorias previstas no artigo 1º. Frente a esse artigo 69 

o cálculo dos 28% foi realizado pela comissão a partir das bolsas disponíveis em 70 

2021, ou seja, 9 bolsas. 28% representam 2,52 bolsas arredondadas pelas normas 71 

da ABNT a 3 bolsas. Nossos editais de seleção preveem duas bolsas reserva para 72 

Ações Afirmativas, a comissão sugere então adicionar mais uma bolsa. Assim 73 

receberam bolsas nesta modalidade: Daniel Timoteo Martins, Primeiro e único 74 

classificado para Ação Afirmativa direcionado a Indígena; Rebeca De Souza Viera, 75 

1a Colocada no Edital Ação Afirmativa direcionado a Autodeclarada/os Negra/os; 76 

Ariel de Lima Vieira, 2a Colocado no Edital Ação Afirmativa direcionado a 77 

Autodeclarada/os Negra/os. A comissão ressalta que esses três candidatos eram 78 

também candidatos à bolsa socioeconômica e que as 3 bolsas já se encontram 79 

disponíveis no sistema, necessitando de uma possível matrícula antecipada para não 80 

correr o risco de elas serem recolhidas pela CAPES (antecipação antes do dia 14 de 81 

Abril 2021). Na sequência a Comissão passou à análise dos documentos enviados 82 

para ranquear em vista a previsão de 6 bolsas restantes, solicitando eventuais 83 

complementações conforme a resolução de bolsas do PPGAS, para as declarações 84 

de intenção postulando a bolsas por critérios socioeconômicos restantes, a saber 8 85 

pedidos. A comissão considerou como socioeconômico a partir da análise dos 86 

documentos enviados os seguintes pedidos, já classificados a partir da nota obtida 87 

no processo seletivo: 1) Silvia Maria Poletti; 2) Newan Acacio Oliveira de Souza; 3) 88 



   

 

   
 

Guilherme Calixtho Vincente de Mattos; 4) Cecilia Almeida Rios; 5) Giovanna 89 

Barros Gomes. A classificação por critérios acadêmicos seguiu então a ordem a 90 

partir das notas obtidas no processo seletivo: 6) Gabriel Dario Lopez Zamora; 7) 91 

Lucero Beatriz Reymundo Damaso; 8) Renata Andriolo Abel; 9) Potira de siqueira 92 

Farias; 10) Nícolas Mastrocola Garcia; 11) Jônatas Stitar Alman; 12) Mariana 93 

Spagnuolo Furtado; 13) Ana Claudia Knihs de camargo; 14) Ismael Higor Cardoso 94 

Duarte.” A professora Vânia questiona sobre o empate entre as candidatas Cecília e 95 

Giovanna, e verificou que a partir da diferença das notas das alunas ingressantes, a 96 

ordem é Cecília Rios (8.1002) e Giovanna B. Gomes (8,10). A professora coloca os 97 

números no chat para registro, se vai ser esse o critério de desempate: Candidata 98 

20200005555 Projeto 7.5 (Peso 1) Dossiê (Peso 1.5) 8,5 = 8.102 Candidata 99 

20200005132 Projeto 8.0 (Peso 1) Dossiê 8,17 (Peso 1,5) = 8.100. O Coordenador 100 

informa que não achou em nenhuma resolução um critério de desempate, e anuncia 101 

que a norma de bolsas do PPGAS deve ser refeita, para se adequar à nova realidade, 102 

à resolução 145. Isso também acarretará uma mudança na comissão de Gestão. Todos 103 

aprovam a ordem de desempate proposta. O Coordenador coloca o parecer em 104 

votação, que em seguida é aprovado por unanimidade. 2. Proposta de 105 

encaminhamento do processo de tomada de decisão sobre a prorrogação das 106 

bolsas CAPES: No início da pandemia, a Capes autorizou prorrogação por 3 meses, 107 

que foi aplicada para quem solicitou; após essa primeira prorrogação, foi autorizada 108 

uma segunda por mais três meses. Para analisar se devemos solicitar essa nova 109 

prorrogação, faremos uma reunião extraordinária no dia 31 de março. O coordenador 110 

pergunta se todos apoiam essa proposta, e a proposta é aprovada por unanimidade. O 111 

discente Lino Gabriel informa que a representação discente repassou aos alunos a 112 

necessidade de formular questões objetivas que pudessem ser respondidas via e-mail 113 

e resultassem num documento, a ser discutido entre os alunos e o colegiado, não 114 

sendo necessário exatamente uma assembleia das comissões com os alunos. O 115 

professor Jeremy concorda com o discente, e pede que as questões sejam enviadas 116 

em um prazo hábil para serem tratadas pela coordenação. A professora Antonella 117 

ressalta a importância de incluir os alunos aprovados nas novas turmas nessa 118 

discussão, pois eles serão afetados pelas decisões. A professora Vânia acrescenta que 119 

os discentes presentes na comissão de gestão tiveram acesso aos pedidos dos alunos 120 

à bolsa, e que a comunicação com os ingressantes que ainda não são matriculados 121 

deve ser feita com cuidado. 3. Disciplinas 2021.1, matrículas, e novo processo de 122 

matrícula em disciplinas isoladas através do CAPG. O coordenador informa que 123 

a Setic disponibilizou uma nova forma de realizar os processos seletivos, e que o 124 

PPGAS considera que devemos adotar, uma vez que facilitá também o processo de 125 

inscrição em disciplinas isoladas. Em seguida, informa as disciplinas que serão 126 

oferecidas em 2021.1: três obrigatórias (ministradas pelos professores Rafael Devos, 127 

Flávia Medeiros e Antonella Tassinari) e três ou quatro optativas (ministradas pelos 128 

professores José Kelly, Maria Eugênia e Vânia Cardoso). O professor Rafael Devos 129 

pergunta se haverá aulas à noite, e o coordenador informa que desde o primeiro 130 

semestre remoto estão acontecendo aulas noturnas, para beneficiar quem está 131 

trabalhando. A professora Vânia ressalta que é a primeira vez que a pós decide a grade 132 

de disciplinas antes da graduação, ao que o professor Gabriel informa que as 133 

disciplinas da graduação vão ser decididas em meados de abril. A professora 134 

Antonella coloca que o problema dessa diferença de semestres é que na pós-135 

graduação já estaremos em 2021 e na graduação ainda em 2020, tudo na mesma 136 

semana. O coordenador coloca em votação a relação de disciplinas do semestre 137 

2021.1, que em seguida é aprovada por unanimidade. 4. Calendário PPGAS 2021.1 138 



   

 

   
 

e 2021.2: O coordenador havia enviado via e-mail uma minuta do calendário a ser 139 

apreciado. Sugere que seja adiantada para uma semana o início do semestre 2021.1 e 140 

processos inferentes para terminar 2021.1 não em 27 de agosto, mas em 20 de agosto. 141 

Tem que pensar também com os professores que vão dar aulas no semestre que vem 142 

e as discentes datas de entrega dos programas e disponibilização no site e entrega das 143 

notas. Ambas datas não foram contempladas nesta minuta. Após ampla discussão, 144 

assim ficou definido o calendário: 145 

MAIO / 2021 146 

3- Inicio do semestre letivo 2021/1 - Semana de acolhimento. 147 

3 e 4 - Matrícula turma 2021 (entregar documentos requisitados escaneados 148 

segundo a normativa da UFSC) 149 

10 - Data limite para os docentes enviarem os aceites dos pedidos de matrícula 150 

em disciplina isolada à Secretaria do PPGAS. 151 

10 – Inicio das aulas. 152 

13 - Último dia para entrega na Secretaria do PPGAS de requerimentos que 153 

necessitem de encaminhamento às Comissões do PPGAS (Ensino, Gestão etc.) 154 

para apreciação na 3ª Reunião Ordinária do Colegiado, a ser realizada em 26 155 

de Maio. 156 

17 - 19 – ajuste de matrícula. 157 

20- Último dia para solicitação de inclusão de pontos de pauta da reunião do 158 

colegiado e divulgação da convocatória. 159 

26 – 3ª Reunião Ordinária do Colegiado/2021. 160 

JUNHO / 2021 161 

4 - Suspensão do semestre letivo 2021/1 162 

14 – Retomada do semestre letivo 2021/1 163 

24 - Último dia para entrega na Secretaria do PPGAS de requerimentos que 164 

necessitem de encaminhamento às Comissões do PPGAS (Ensino, Gestão etc.) 165 

para apreciação na 4ª Reunião Ordinária do Colegiado, a ser realizada em 7 de 166 

Julho. 167 

JULHO / 2021 168 

1 - Último dia para solicitação de inclusão de pontos de pauta da reunião do 169 

colegiado e divulgação da convocatória. 170 

7 – 4ª Reunião Ordinária do Colegiado/2021 171 

AGOSTO / 2021 172 

5 - Último dia para entrega na Secretaria do PPGAS de requerimentos que 173 

necessitem de encaminhamento às Comissões do PPGAS (Ensino, Gestão etc.) 174 

para apreciação na 5ª Reunião Ordinária do Colegiado, a ser realizada em 18 175 

de Agosto. 176 

12 - Último dia para solicitação de inclusão de pontos de pauta da reunião do 177 

colegiado e divulgação da convocatória. 178 

18 – 5ª Reunião Ordinária do Colegiado/2021 179 

20 – Término do semestre letivo 2021/1. 180 

24 e 25 – Data para solicitação de matrícula em disciplinas isoladas semestre 181 

2021.2 junto à Secretaria do PPGAS. 182 

30/08 a 04/09 – Período de rematrícula dos alunos regulares no link 183 

https://capg.sistemas.ufsc.br/modules/aluno 184 

ATENÇÃO: alunos em campo devem se matricular em Dissertação ou Tese. 185 

SETEMBRO / 2021 186 

6 – Inicio do semestre letivo 2021/2 187 

8 - Data limite para os docentes enviarem os aceites dos pedidos de matrícula em 188 



   

 

   
 

disciplina isolada à Secretaria do PPGAS. 189 

13 – 17 - Período de ajuste de matrícula. 190 

23 - Último dia para entrega na Secretaria do PPGAS de requerimentos que 191 

necessitem de encaminhamento às Comissões do PPGAS (Ensino, Gestão etc.) 192 

para apreciação na 6ª Reunião Ordinária do Colegiado, a ser realizada em 6 de 193 

Outubro. 194 

30 - Último dia para solicitação de inclusão de pontos de pauta da reunião do 195 

colegiado e divulgação da convocatória. 196 

OUTUBRO / 2021 197 

6 – 6ª Reunião Ordinária do Colegiado/2021 198 

NOVEMBRO / 2021 199 

--- 200 

DEZEMBRO / 2021 201 

17 – Término do semestre letivo 2021/2. 202 

Após votação, o calendário é aprovado por unanimidade, e será publicado no site após 203 

a reunião. 5. Comissões: 5.1. Comissão de Seleção de melhor tese e dissertação 204 

(ad referendum): Foram assim compostas as comissões para o Concurso ANPOCS 205 

edital 2021 e Prêmio CAPES de Tese, respectivamente: Comissão de Seleção de 206 

Dissertação composta pela Profa. Dra. Evelyn Martina Schuler Zea (presidente), 207 

Profa. Dra. Flavia Medeiros Santos, e Prof. Dr. Bruno Mafra Ney Reinhardt; e 208 

Comissão de Seleção de Tese composta pela Profa. Dra. Maria Eugenia Dominguez 209 

(presidente), Profa. Dra. Alinne de Lima Bonetti, e Prof. Dr. José Antônio Kelly 210 

Luciani. O coordenador coloca para votação as composições das comissões, que em 211 

seguida são aprovadas por unanimidade. 5.2. Nova composição da Comissão 212 

Editorial da Ilha: A nova comissão será composta pela Prof.ª Dr.ª Viviane Vedana 213 

(Presidente), Prof. Dr. Bruno Mafra Ney Reinhardt, e Prof.ª Dr.ª Vânia Zíkan 214 

Cardoso, no período de 1º de abril de 2021, pelo período de dois anos, até 31 de março 215 

(4 horas semanais). Após votação, a nova composição da comissão é aprovada por 216 

unanimidade. Os professores agradecem pelo trabalho realizado anteriormente e pela 217 

disposição da nova comissão. 6. Encaminhamentos de outras comissões: 6.1. 218 

Orientações da comissão de autoavaliação do PPGAS: O professor Rafael Devos 219 

prossegue relatando que a comissão, composta por ele, pela professora Flávia 220 

Medeiros, e pelas discentes Viviane Vasconcelos e Heloisa Lemes, está com uma 221 

demanda pro sucupira, de elaboração de um texto de 40 mil caracteres, nas exigências 222 

da CAPES, que descreva as estratégias e método de escolha, e que atualmente estão 223 

elaborando esse texto coletivamente. Também estão com demandas da UFSC, nas 224 

linhas da capes, mas com a participação da PROPG, que irá fazer reuniões sobre 225 

planejamento e avaliação. A comissão propôs pensar tópicos para a autoavaliação, 226 

levando em consideração também a proposta do método. A ideia é trazer para o 227 

colegiado alguns tópicos: políticas de ingressso e permanência; formação discente; 228 

qualificação docente; produção científica; e estrutura e processos de planejamento e 229 

gestão. O professor Rafael ressalta que a estratégia é trabalhar com reuniões de grupo 230 

focal para cada tópico, dependendo de como serão detalhados. Uma reunião por mês, 231 

trazendo na reunião seguinte do colegiado o que foi realizado. Serão 6 encontros, que 232 

vão fazer uma avaliação sobre os tópicos, convidando pessoas das comissões e da 233 

representação discente, além de egressos e técnicos administrativos. A previsão é que 234 

em novembro possam fazer um relatório desse ciclo, para ser publicado no site. Após 235 

ampla discussão, o coordenador coloca em votação a aprovação da proposta da 236 

comissão, que em seguida é aprovada por unanimidade. 6.2. Informe Sucupira e 237 

nomes para Comissão Avaliadora da AREA: O coordenador informa que o último 238 



   

 

   
 

módulo novo do Sucupira já foi lançado, e repassa um pedido da Area sobre os nomes 239 

para compor as comissões anteriormente chamadas de Qualis livros. Foi 240 

expressamente solicitado que enviemos unicamente pessoas que já possuem 241 

experiência grande nesse tipo de trabalho, pois poderá ser conflituoso e exigir extenso 242 

conhecimento. Sugere as professoras Antonella e Sônia para a comissão, e abre para 243 

os professores se candidatarem, caso possuam essa experiência. Avisa que vai propor 244 

às professoras. 7. Pós-doutorado: 7.1. Solicitação de Estágio Pós-Doutoral de 245 

Andrea Borghi Moreira Jacinto, do Ministério da Saúde - 20 de novembro 2021 246 

a 19 de novembro 2022 (ad referendum): O coordenador explica que é uma 247 

solicitação prévia, para que ela possa encaminhar uma declaração à instituição, e que 248 

as datas podem ser eventualmente redefinidas. Coloca a aprovação ad referendum 249 

para votação, que em seguida é aprovada por unanimidade. 7.2. Relatório final e 250 

parecer para conclusão de Estágio Pós-doutoral de Flávio Wiik (ad referendum), 251 

Nádia Heusi, e Adriano Castorino: Após explicação do coordenador acerca da 252 

conclusão de cada um dos estágios, todos os pareceres finais, favoráveis à conclusão, 253 

são colocados em votação, e todos são aprovados por unanimidade. 8. Bancas: 8.1. 254 

Defesa de Tese de Heloisa Regina Souza -12/03/2021 (ad referendum); 8.2. 255 

Qualificação de Tese de Mariela Felisbino da Silveira – 29/03/2021; 8.3. 256 

Qualificação de Tese de Ana Paula Rainho – 09/04/2021. Após descrição da 257 

composição das bancas, o coordenador as coloca para aprovação, e em seguida todas 258 

são aprovadas por unanimidade. 8.4. Solicitação de entrega de tese fora do prazo de 259 

Yersia Souza: O coordenador explica que a aluna solicitou 45 dias a mais para 260 

entrega, a partir dessa reunião, mas que considera um prazo muito extenso, sendo 261 

mais recomendado conceder os dias até o limite de 90 dias após a defesa, então sugere 262 

o dia 03 de maio. Coloca para votação, e em seguida a solicitação e o prazo são 263 

aprovados por unanimidade. 9. Aprovação de ata da 1ª reunião ordinária do 264 

PPGAS, realizada em 10 de fevereiro de 2021: A ata, anteriormente enviada via e-265 

mail, é colocada para votação, e em seguida é aprovada por unanimidade. 10. 266 

Requerimentos à Comissão de Ensino: 1.1. Requerimento de Validação de 267 

Disciplinas: 268 

Aluno Parecer Orientador Parecer Comissão 

Alexsander Brandão (DO) Favorável 
Deferido (nota 

correspondente 8,5) 

Fernanda Godinho (ME) Favorável Deferido 

Helen Palma (DO) Favorável Deferido 

10.2. Requerimento de Estágio Docência: 269 

Aluno Parecer Orientador Parecer Comissão 

Manuel Ansaldo (DO) Favorável 

Deferido 

(condicionado à 

apresentação de 

documento assinado 

pela orientadora) 

Sabrina Melo Del Sarto (DO) Favorável Deferido 

Tatiane Cerqueira (DO) Favorável Deferido 

(condicionado à 

apresentação de 

documento assinado 



   

 

   
 

pela orientadora) 

Valentina Cortinez (ME) Favorável Deferido 

Após ser colocado para votação, o parecer é aprovado por unanimidade. Nada mais 270 

havendo a registrar, foi encerrada a reunião da qual eu, Arelly Cecília Silva Padilha, 271 

Técnica Administrativa em Educação, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 272 

assinada por mim e pelos demais presentes. 273 

 274 
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