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Análise da democracia 

peruana

O professor Carlos Ugo Santander teve o artigo 
“La calidad de la democracia en el Perú” 
publicado na edição online mais recente da 
Revista Andina de Estudios Políticos (Vol. 11, 
Num. 2 (2021).
O artigo, com versões em inglês e espanhol, 
analisa a experiência democrática peruana em 
oito dimensões, baseando-se no referencial 
teórico-metodológico de Leonardo Morlino
sobre qualidade da democracia.
Para acessá-lo, clique aqui.

FCS no Twitter

A Faculdade de Ciências Sociais 
abriu perfil oficial na rede social. O 
novo canal para divulgações da 
unidade é o @fcs_ufg. Pedimos 
ajuda na divulgação. Clique no link 
abaixo e siga!

https://twitter.com/fcs_ufg

https://www.iepa.org.pe/raep/index.php/ojs/article/view/172
https://www.iepa.org.pe/raep/index.php/ojs/article/view/172
https://twitter.com/fcs_ufg
https://twitter.com/fcs_ufg


Chegada de estudantes reforça a Comunicação
A CCOM/FCS, com base no Edital PROBEC/PROVEC 2021-2022, conta a partir deste mês e até 
dezembro com três estudantes voluntárixs PROVEC: Jefferson de Souza Aguiar, Karen Letícia Souza 
e Lucas Wallace Silva Ribeiro. 

Também auxiliarão a comissão Geovane Ferreira de Assunção, estagiário de Design Gráfico, e 
Melanie Sequeira Rodrigues, estagiária de Relações Públicas, que desenvolverão suas atividades 
vinculadas principalmente à organização do Simpósio Internacional da FCS.

Serão todxs muito importantes para o sucesso dos trabalhos que a CCOM terá pela frente.
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CCOM ganha mais 2 integrantes

O professor Glauco Ferreira e a professora Marcela Amaral aceitaram o convite e se juntaram 
à nova Comissão de Comunicação (CCOM/FCS). O time tem ainda Camila Moraes, Elder Dias 
(coordenador), Lara Fernandes (bolsista), Ramon Ataide e Salomão Resende. 



Sobre políticas afirmativas

Dois artigos do professor Luiz Mello sobre leis que 
contemplam ações afirmativas foram publicados 
recentemente.

No Boletim de Análise Político-Institucional do IPEA 
saiu “Novos Horizontes Interpretativos da Lei no 
12.990/2014 e Políticas de Reparação: ações 
afirmativas para negras(os) e carreira docente em 
universidades federais” (clique aqui para acessá-lo).
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O segundo, tendo Eduardo Gomor como segundo autor, é um mapeamento crítico das 
proposições legislativas a respeito da chamada Lei das Cotas: “A revisão da Lei 12.711/2012: 
ações afirmativas em disputa no Congresso Nacional” foi publicado na Revista de Políticas 
Públicas do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) – clique aqui para acessá-lo.

https://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_analise_politico/211220_bapi_31_art_12.pdf
https://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_analise_politico/211220_bapi_31_art_12.pdf
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/18458


Luciana Dias assume nova 

Secretaria de Inclusão
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O Programa de Pós-Graduação em Performances 
Culturais (PPGPC) segue inscrevendo ao mestrado e 
doutorado até dia 15. Clique aqui para ler o edital.

Políticas Públicas 

sob nova 

coordenação 
O curso de Ciências Sociais –
Políticas Públicas tem à frente 
agora Carlos Ugo Santander Joo, 
como coordenador, e Camila 
Romero Lameirão, como vice que 
assumirá a coordenação a partir do 
início do próximo semestre 
(abril/maio). Bom trabalho à dupla!

Seguem inscrições para 

as pós de Performances

A SIN  focará na concretização de políticas para inclusão 
de segmentos historicamente discriminados e promoção 
da igualdade de oportunidades e tratamento. Sucesso!

Reconhecida por sua militância 
nos movimentos antirracistas e 
contra a LGBTfobia, a professora 
da FCS Luciana Dias assumiu a 
recém-criada Secretaria de 
Inclusão (SIN) da UFG. 

https://ppgipc.fcs.ufg.br/n/149831-processo-seletivo-ppgpc-2022-para-alunos-regulares


Mestrado em Museologia 

pode ser nova pós
Após anuência do Conselho Diretor da FCS em janeiro, 
foi realizada reunião remota em 4 de fevereiro, com o 
pró-reitor de Pós-Graduação, Prof. Felipe Terra Martins, 
para encaminhamentos necessários à implementação do 
Mestrado em Museologia junto à Capes. 
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O encontro com a PRPG teve participação de sete docentes: Camila Moraes, Jean Baptista, 
Manuelina Cândido, Rildo Bento (todxs da FCS), Cristina Gomide (FE/UFG) e Raul Lanari (FH/UFG), 
além do diretor da FCS, Luiz Mello, e orientou sobre o processo de criação do curso.

Aluno de RI ganha destaque na mídia goiana
Integrante do Núcleo de Estudos Globais (NEG) e graduando de Relações Internacionais, José 
Paulo Ferreira deu entrevista (clique aqui) ao Jornal Opção sobre a crise política entre Rússia, 
Ucrânia e países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Um artigo de sua autoria 
também foi publicado no veículo (clique aqui). Orientando da professora Aline Martins, ele é 
ex-bolsista de iniciação científica e atua na área de economia política internacional.

https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/militares-e-cientistas-politicos-analisam-tensao-entre-russia-e-ucrania-378391/
https://www.jornalopcao.com.br/artigo-de-opiniao-2/as-implicacoes-economicas-da-possivel-invasao-russa-na-ucrania-378457/
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Produções da FCS em 

coletânea internacional
Dois artigos de docentes e discentes da FCS integram a coletânea 
Sociomuseologia: para uma leitura crítica do mundo, organizada 

por Judite Primo e Mário Moutinho e publicada pela Cátedra 
Unesco “Educação Cidadania e Diversidade Cultural”, em Lisboa. 

O texto “Gênero e Diferença na Educação Museal brasileira: 
provocações feministas sobre ausências e assimetrias”, é produto 
da professora Camila Azevedo de Moraes Wichers – em coautoria 

com Karlla Kamylla Passos dos Santos. 
Já o professor Jean Tiago Baptista e o mestre em Antropologia 

Social pelo PPGAS/UFG Tony Boita, em conjunto com Bianca Bee 
Brigidi, produziram o artigo “Em Tempos Pandêmicos de HIV/AIDS 

e COVID-19: Museologia Queer BIPOC e Corpos Pedagógicos 
entre necromuseus e museus pela vida”.

Clique aqui para ter acesso a ambos os artigos.

http://www.museologia-portugal.net/apresentacao/sociomuseologia-leitura-critica-mundo
http://www.museologia-portugal.net/apresentacao/sociomuseologia-leitura-critica-mundo


Simpósio Internacional inicia trabalhos
A comissão organizadora da edição 2022 do Simpósio Internacional da FCS já começou 
trabalhos, com reunião em 7 de fevereiro, que discutiu data e tema do evento. Integram a 
comissão Carlos Eduardo Henning, Elder Dias, Geisa Franco, Ivanilda Junqueira, Andrade, 
Luciene Dias, Luiz Mello (presidente) e Mariana Prandini.
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Calendário de eventos
• Simpósio Internacional da FCS

data a definir

• Espaço das Profissões da UFG
de 16 a 17 de março 

• 33ª Reunião Brasileira de Antropologia
(evento online) 
de 28 de agosto a 3 de setembro

• 13º Encontro da ABCP – Associação 
Brasileira de Ciência Política (evento online)
de 20 a 23 de setembro

• 46º Encontro Anual da Anpocs – Associação 
Nacional de Pesquisa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais (evento híbrido)
de 12 a 19 de outubro 

• 19º Conpeex/UFG
data a confirmar

https://33rba.abant.org.br/
https://cienciapolitica.org.br/web/eventos/13deg-encontro-abcp
https://anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2626-46-encontro-anual-da-anpocs
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Elaboração, edição e divulgação: Comissão de Coordenação (CCOM) da FCS/UFG

Integrantes

Camila Azevedo de Moraes Wichers
Elder Dias (coordenador)
Glauco Ferreira
Lara Fernandes
Marcela Amaral
Ramon Pereira Ataide
Salomão Carvalho Resende

Direção

Luiz Mello (diretor)
Camila Azevedo de Moraes Wichers (vice-diretora)
Ramon Pereira Ataide (coordenador administrativo)

Boletim interno da Faculdade de Ciências Sociais /UFG


