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PPGAS INOVA EM EDITAL E CREDENCIAMENTO DOCENTE

ARTIGO NA REVISTA DA ABA

Vamos falar 
de rede 

afetiva na 
academia?

http://linktr.ee/rederopa
https://forms.gle/mCQfvXyuwPNojWnv9


O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) publicou os resultados finais de seu processo 

seletivo para Mestrado e Doutorado – turmas 2022 – no dia 23/2. O edital deste ano se notabilizou por dois 

aspectos muito importantes: foi o primeiro em que não houve cobrança de taxa de inscrição pelo PPGAS; e, 

além de garantidas as já tradicionais ações afirmativas para candidatxs pretxs, pardxs e indígenas (PPI), também 

houve vagas extranumerárias para candidatas travestis e candidatxs trans (uma vaga para o mestrado e uma 

vaga para o doutorado). 

A banca de doutorado foi composta por Carlos Eduardo Henning (presidente), Flávio Sofiati e Joana Fernandes; 

a banca do mestrado, por Luciana Dias (presidenta), Camilo Braz e Izabela Tamaso. 

Concursos e seleções

Antropologia Social conclui edital com conquistas inéditas
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Houve 41 candidatxs para o doutorado e 

52 ao mestrado, com aprovação de 15 e 

18, respectivamente. Para acessar o 

resultado final do Doutorado, clique 

aqui; já o do Mestrado, clique aqui.

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/188/o/PPGAS-UFG_-_Edital_03.2021_-_Doutorado_-_Resultado_Final_do_Processo_Seletivo.pdf?1645638268
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/188/o/PPGAS-UFG_-_Edital_04.2021_-_Mestrado_-_Resultado_Final_do_Processo_Seletivo.pdf?1645638246


Estudantes de Ciências Sociais estão convidados a compor a 

Comissão Eleitoral para a eleição do Caciso, o Centro Acadêmico 

Florestan Fernandes (Ciências Sociais - Matutino). É preciso que haja 

4 integrantes, que não devem fazer parte da atual gestão.

É função da Comissão Eleitoral organizar todo o processo, desde a 

elaboração do edital das eleições até a divulgação dos resultados. A 

comissão também assume o C.A. durante o processo eleitoral e não 

poderá se candidatar a cargos para a próxima gestão.

Quem se interessar em fazer parte da comissão eleitoral, deve 

preencher o formulário eletrônico (clique aqui) até dia 21 de março. 

Caso não se constitua a comissão e, por consequência, não haja 

eleição, infelizmente o Caciso será provisoriamente desativado.

Procuram-se voluntários para comissão eleitoral do CA de Ciências Sociais

Eleições
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Clique aqui 

para se 

inscrever

https://forms.gle/mCQfvXyuwPNojWnv9
https://forms.gle/mCQfvXyuwPNojWnv9


Em reunião realizada em janeiro, o colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social (PPGAS) aprovou nova resolução de Credenciamento, 
Recredenciamento e Descredenciamento de docentes. Entre as novidades e 
avanços considerados significativos, um fato se destaca: a nova resolução 
estipula como significativos, nas avaliações para credenciamento e 
recredenciamento docente, os critérios de gênero, raça, etnicidade e pessoas 
com deficiência.

O objetivo é fazer com que um número mais expressivo de pessoas pretas, 
indígenas, travestis, transexuais e com deficiência seja incluído no quadro 
docente do Programa. Provavelmente é a primeira iniciativa – ou uma das 
primeiras – desse tipo em uma pós-graduação do País. 

O link para acessar a resolução detalhada pode ser acessado clicando aqui.

Credenciamento de docentes para o PPGAS inova com maior inclusão

Pós-graduação
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/188/o/PPGAS-UFG_-_Nova_Resolução_de_Re-Credenciamento_Docentes_-_Aprovada_no_colegiado_em_19.01.2022_-_FINAL.pdf


No PPGS, defesa sobre narrativas sobre gênero no Twitter 

No Dia Internacional da Mulher, às 14 horas, a mestranda Lorrayne Christyne dos 

Santos Cruz, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS), defenderá sua 

dissertação, intitulada “Disputas narrativas sobre gênero no Twitter: expressões da 

‘pós-verdade’ no debate político-brasileiro”.

Lorrayne é orientada pelo professor Luiz Mello e terá em sua banca também a 

professora Flavia Mateus Rios, da Universidade Federal Fluminense (UFF), o professor 

Francisco Mata Machado Tavares (FD/UFG) e a professora Eliane Gonçalves (FCS/UFG). 

A defesa será realizada em modo remoto e, para solicitar o link de acesso, interessadxs

devem enviar e-mail para  lorraynecruz@discente.ufg.

Teses e dissertações 
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A professora Mariana Prandini Assis participou de reportagem do 
jornal Hoje sobre os 90 anos do voto feminino no Brasil, ressaltando 
os fatores que ainda levam a uma baixa representação das mulheres 
na política. Para acessar a íntegra da matéria, clique aqui. 

FCS na mídia

90 anos do voto 

feminino no Brasil

mailto:lorraynecruz@discente.ufg
https://ohoje.com/noticia/politica/n/1383412/t/conquista-do-voto-feminino-completa-90-anos-mas-esbarra-na-falta-de-representatividade-no-parlamento/


Para analisar o quadro eleitoral nacional e local, o professor 
Pedro Mundim foi o entrevistado da semana na edição do Jornal 
Opção lançada em 27/2. Para ler a entrevista completa do 
cientista político da FCS, clique aqui.

Panorama sobre as eleições 2022

Com a crise de repercussões mundiais causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, 
a imprensa tem procurado especialistas para melhor informar e debater o caso. 
Com grande conhecimento da área, o professor Carlo Patti, da FCS, tem sido 
bastante acionado. No dia 25/2, ele colaborou com reportagem do jornal O Popular 
feita pela repórter Karla Jaime, intitulada “Geopolítica da invasão russa”. Na quarta-
feira, 2/3, foi entrevistado no programa Ponto Final da Rádio CBN Goiânia. Para 
acessar o PDF da matéria, clique aqui. Já o áudio da entrevista pode ser acessado 
clicando aqui.

FCS na mídia

Para ler, ouvir e entender melhor a guerra
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https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/este-ano-as-fake-news-terao-poder-diminuto-em-relacao-ao-que-houve-em-2018-382852/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/mat%C3%A9ria_Patti_O_POPULAR.pdf?1646404806
https://m.cbn.globoradio.globo.com/media/audio/368390/uso-de-armas-nucleares-por-russia-e-otan-seria-fal.htm
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/mat%C3%A9ria_Patti_O_POPULAR.pdf?1646404806
https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/este-ano-as-fake-news-terao-poder-diminuto-em-relacao-ao-que-houve-em-2018-382852/


A Rede de Ocupações e Parcerias Acadêmicas (ROPA), criada como uma 
rede afetiva que intervém nos espaços acadêmicos e no mundo, será 
lançada no dia 18/3, às 19 horas, por seu próprio canal do YouTube
(clique aqui para acessar). 

Como convidada estará a poeta e doutoranda em Arqueologia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Lara de Paula Passos, que 
compartilhará experiências sobre Arqueopoesia e crítica feminista da 
ciência. Na mediação, a doutoranda do PPGAS Giovanna Silveira Santos; a 
docente FCS e doutoranda da ULHT/Lisboa, Karlla Kamylla Passos dos 
Santos; e a mestranda do PPGAS Wynne Carneiro.

Será feita ainda a apresentação da história da ROPA, que se integrará a 
projetos de ensino, pesquisa e extensão da FCS. Para conhecer melhor 
tudo isso, acesse as redes clicando aqui.

ROPA: vem aí uma rede afetiva para intervir nos espaços acadêmicos 

Eventos
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https://youtube.com/channel/UCUyyanlJlKe6Uo_38siTjDw
http://linktr.ee/rederopa
http://linktr.ee/rederopa


A professora da FCS Luciana Dias publicou artigo na revista 

Novos Debates: Fórum de Antropologia. Intitulado 

“Circuitos antropológicos: Por uma Antropologia Negra no 

Brasil”, o texto é apresentado em versão bilíngue (também 

em inglês).

A revista é o periódico semestral da Associação Brasileira 

de Antropologia (ABA) e voltada a pesquisadores/as de 

todos os níveis de formação, desde a graduação até 

pesquisadores/as sênior. 

Para acessar a íntegra do texto, clique aqui.

Antropologia negra no periódico da ABA

Publicações
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http://novosdebates.abant.org.br/revista/index.php/novosdebates/article/view/278/247
http://novosdebates.abant.org.br/revista/index.php/novosdebates/issue/view/10


Em tempos de um infeliz retorno à preocupação com a questão nuclear, uma boa 

dica de leitura é Brazil in the Global Nuclear Order, 1945-2018 (Johns Hopkins 

University Press, 2021), de autoria do professor da FCS e do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Política (PPGCP) Carlo Patti. Para acesso à capa do livro e 

maiores informações, clique aqui. 

Professores do PPGPC divulgam livros recentes

Publicações
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Outra publicação recente é Law of Value and Theories of Value Symmetrical Critique of

Classical and Neoclassical Political Economy (Brill, 2022), publicado por outro professor do 

PPGCP, Tiago Camarinha Lopes. Para maiores informações sobre a obra e saber como 

adquiri-la, clique aqui.

Ambos os livros são apenas em inglês.

https://www.press.jhu.edu/books/title/12566/brazil-global-nuclear-order-1945-2018
https://www.press.jhu.edu/books/title/12566/brazil-global-nuclear-order-1945-2018
https://brill.com/view/title/61410?language=en
https://brill.com/view/title/61410?language=en


Substituições no quadro da FCS, que acolhe os professores Fernando Filgueira, vindo da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), enquanto faz caminho oposto João Carlos Botelho; e Gabriel Madeira, 
contratado em lugar do substituto Pedro Vasconcelos. Nossas boas-vindas a Fernando e Gabriel e desejos 
de muito sucesso aos queridos João e Pedro em seus novos desafios! 

“Bem vindo!” para quem chega e “até logo!” a quem vai embora

A FCS está ampliando suas redes sociais à medida que qualifica sua equipe de Comunicação. Ao clicar em 

cada um dos ícones abaixo, você acessa o perfil da FCS. Siga-nos para ficar sempre atualizada/o! 

Administração

Siga as redes sociais da FCS 
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https://www.instagram.com/fcs_ufg/
https://twitter.com/fcs_ufg
https://www.facebook.com/fcs.ufg
https://www.linkedin.com/in/faculdadedecienciassociaisufg/
https://www.youtube.com/channel/UCFlWd9BAu_lKp--wfPuLzsA
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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)


