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RI TEM C.A. SOB NOVA DIREÇÃO

Marque na 
agenda: lives 
dos cursos da 
FCS no EP 22!

SIMPÓSIO JÁ COM DATA, TEMA E CARTAZ!

https://www2.espacodasprofissoes.ufg.br/


Uma frase de um belo poema, Certidão de Óbito, tornou-
se também o título para o 6º Simpósio Internacional da 
Faculdade de Ciências Sociais, que será realizado de 10 a 
12 de agosto, em formato híbrido (em parte remoto e em 
parte presencial).

“A qualquer descuido da vida a morte é certa” é o verso da 
consagrada escritora Conceição Evaristo – sugerido pela 
professora Luciene Dias, do PPGPC e da comissão 
organizadora do evento – que dialoga com a difícil 
conjuntura atual e a necessidade de união por meio da 
mobilização coletiva. 

A arte do cartaz é de Geovane Assunção, do 7º período do 
curso de Design Gráfico da Faculdade de Artes Visuais 
(FAV) e estagiário da CCOM/FCS. Acesse a íntegra do 
poema e saiba mais sobre sua autora clicando aqui. 

6º Simpósio Internacional da FCS 

tem data, tema e cartaz já definidos

Simpósio

https://primeirosnegros.com/negra-a-certidao-de-obito/


De quarta a sexta-feira, portanto entre os dias 23 e 25/3, todo 
dia é dia de curso da FCS no Espaço das Profissões 2022. Confira 
data e hora de cada uma das lives:

• 23/3 – 16h30 às 17h30: Ciências Sociais (Bacharelado, 
Licenciatura e Habilitação em Políticas Públicas

• 24/3 – 14 às 15 horas: Relações Internacionais
• 25/3 – 14 às 15 horas: Museologia

Representação a FCS, na interação com a comunidade externa, 
estarão docentes e discentes dos cursos. Todas as transmissões 
serão realizadas pelo canal oficial da UFG no YouTube (clique 
aqui para acessar).

Ajude a divulgar a participação, especialmente entre estudantes 
do ensino médio!

Confira dia e hora das lives dos cursos da FCS no Espaço das Profissões 
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Agenda

https://www.youtube.com/channel/UCVEN3bSdTJsYvDM0JfqerYA
https://www2.espacodasprofissoes.ufg.br/


Dissertação sobre Estado e liberalismo no PPGCP

"Lygia Clark e Nise da Silveira: o processo criativo como ato terapêutico à 

luz da Psicologia Analítica de Jung" é o título da tese que será defendida, 

em sessão remota, por Luana Lopes Xavier na sexta-feira, 25/3, a partir 

das 9 horas, no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais.

A doutoranda é orientada por Nádia Maria Weber Santos e coorientada

por Luciene de Oliveira Dias. Estarão na banca também Robson Corrêa 

de Camargo, também do PPGPC, Yonissa Marmitt Wadi (Unioeste), Émile

Cardoso Andrade e Roseli Martins Tristão Maciel, ambos da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG). Para acessar a sala de defesa, clique aqui.

Teses e dissertações 
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Performances tem defesa de tese com base em Carl Jung

A mestranda Kariny Cruz Nogueira Marra defende, às 18 horas desta terça-feira, 22/3, a dissertação “Estado e 
neoliberalismo: o pensamento de Wolfgang Streeck e o caso brasileiro”, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política (PPGCP), em sessão virtual. Na banca presidida por seu orientador, Francisco Mata Machado Tavares, julgarão 
o trabalho os professores Tiago Camarinha Lopes, também do PPGCP, e Hugo Fanton Ribeiro da Silva, da Universidade 
de São Paulo (USP). Para acessar a sala virtual, clique aqui.

https://meet.google.com/eyt-whrf-hcm
meet.google.com/wfn-parz-qvh


Um concurso com vagas para “Analista em Assuntos 
Sociais”, em que podem se inscrever assistentes sociais, 
psicólogos e pedagogos, mas no qual não há abertura para 
concorrência de cientista sociais. 

Foi essa contradição que fez com que o diretor da FCS, 
professor Luiz Mello, recorresse contra o edital do concurso 
da Prefeitura de Goiânia, enviando recurso ao Centro de 
Seleção (CS) da UFG, responsável pela execução do 
certame. A imprensa, pelo Jornal Opção, noticiou o caso.

A resposta, porém, foi negativa. Entre os motivos alegados, 
está o de ser “discricionário (sic) do Poder Público a 
inclusão de vagas em seus Concursos Públicos para os 
cargos e funções existentes em seu quadro de pessoal”. 

Para ter acesso à resposta ao recurso, clique aqui.

Concursos e seleções

FCS questiona falta de vagas para área em seleção da Prefeitura
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https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/falta-de-vaga-para-cientistas-sociais-faz-faculdade-da-ufg-apelar-contra-concurso-da-prefeitura-386422/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Recurso_e_resposta_edital_concurso_prefeitura_Goi%C3%A2nia_-_cargo_Analista_em_Assuntos_Sociais.pdf?1647869767
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/falta-de-vaga-para-cientistas-sociais-faz-faculdade-da-ufg-apelar-contra-concurso-da-prefeitura-386422/


O Centro Acadêmico de Relações Internacionais Vinicius de 

Moraes (Carivimo) está sob nova gestão: a chapa Crisálida 

assumiu a liderança acadêmica do curso da FCS, em um 

mandato que segue até março de 2023.

A presidente Kaillany Azevedo Batista integra um grupo de 

12 estudantes e coloca o desafio principal para este ano: 

enfrentar a transição para o “novo normal”, com o retorno 

às aulas presenciais no pós-pandemia, prezando a 

segurança de toda a comunidade acadêmica, além do 

“acesso de pessoas vulneráveis e marginalizadas à educação 

e a garantia de seus direitos”.

Para conhecer melhor o projeto ou entrar em contato para 

mais informações, a gestão tem um perfil no Instagram –

procure por @chapa.crisalida.2022.

Chapa Crisálida: C.A. de Relações Internacionais tem nova coordenação

Eleições
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https://www.instagram.com/chapa.crisalida.2022/


A proposta de pesquisa “Precarização do Trabalho na Pandemia: uma 
perspectiva interseccional” foi aprovada pelo Edital Universal do CNPq e, 
assim, terá auxílio financeiro da instituição para ser executada. 

O projeto é coordenado pela professora da FCS Andréa Vettorassi e conta 
na equipe com Jordão Horta Nunes, Jaqueline Pereira de Oliveira, 
Lucineia Scremin e Tania Tosta, também docentes da faculdade, além da 
técnica-administrativa Letícia Ferreira e estudantes em nível de 
graduação, mestrado e doutorado.

Proposta do Nest aprovada em edital do CNPq

Financiamento
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A pesquisa terá, como hipótese, que consequências da pandemia no mercado de trabalho – como desocupação, 
desalento e precarização – estão relacionadas a marcadores interseccionais como gênero, classe e raça, em arranjos 
específicos concernentes a grupos ocupacionais mais afetados. 

Discentes interessados em compor a equipe devem procurar a coordenadora Andréa Vettorassi
(avettorassi@ufg.br) para maiores informações.

mailto:avettorassi@ufg.br


A próxima edição do Encontros Sociológicos do PPGS já tem data e 
convidada: será no dia 7/4,  às 19 horas, com a professora Magali 
Cunha, do Instituto de Estudos da Religião (ISER).

Uma das referência nas pesquisas da área, ela falará sobre 
“Fundamentalismos e Eleições 2022”, em atividade conduzida pelo 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia com o Núcleo de 
Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão (NER). 

Encontros Sociológicos têm como tema fundamentalismo e eleições

Eventos
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Na programação da Universidade de Harvard, para o sábado, 26/3, a professora Mariana Prandini será uma 
das expositoras em um painel do Simpósio Anual do Human Rights Journal "Legislating Abortion: 
Comparative Legal Perspectives on Statutory Abortion Rights". Ao lado de mais quatro cientistas de todo o 
mundo, ela representará a UFG no painel 4, “Social Movements: Mobilization and Countermobilization”. Para 
acessar a página do evento, clique aqui. 

Professora representa FCS e UFG em painel da Universidade de Harvard

https://harvardhrj.com/symposia/2022-symposium


Em 22 e 23/3 (terça e quarta-feira), das 14 às 
17 horas, será realizado o seminário 
internacional “Cartas em cartaz: a voz do 
povo na correspondência dos governantes”.

A promoção é do acervo da Fundação 
Fernando Henrique Cardoso. O 
evento discutirá a importância das cartas 
enviadas por pessoas de diferentes 
segmentos da sociedade aos ocupantes de 
cargos públicos e terá a participação 
da professora Nádia Maria Weber Santos, do

Professora do PPGPC debate em seminário internacional 

Eventos
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Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais (PPGPC), no dia 23, com o tema “Cartas de hospício, 
sensibilidades da loucura”. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas clicando aqui.

https://funlink.fundacaofhc.org.br/ev/PM4NU/A/733e/0/BK_C/


A professora Mariana Prandini Assis, da área de Ciência Política, foi entrevistada pelo jornal O Hoje para 
a reportagem “Machismo, desigualdade e opressão ainda afastam mulheres das eleições”, publicada no 
dia 12/3. A matéria teve também o depoimento de diversas políticas goianas – vereadoras e deputadas –
sobre as dificuldades da mulher militante na vida pública. Para acessar a reportagem, clique aqui.

Sobre machismo e participação feminina nas eleições

A professora da FCS Izabela Tamaso assinou o texto “Patrimônios 
culturais e a guerra”, publicado na edição online do jornal O Popular, em 
9 de março. No artigo, um relato de museus e monumentos sob risco 
com a invasão da Ucrânia pelas ordens do presidente da Rússia, Vladimir 
Putin. 

Para acessar o texto diretamente no site, clique aqui (apenas para 
assinantes); para ler em PDF, clique aqui.

FCS na mídia

Guerra deixa patrimônio histórico da Ucrânia sob alto risco 
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https://ohoje.com/noticia/politica/n/1387501/t/machismo-desigualdade-e-opressao-ainda-afastam-mulheres-das-eleicoes/
https://opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/patrim%C3%B4nios-culturais-e-a-guerra-1.2416707
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/artigo_izabela_parte_1-convertido.pdf?1646940714
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/artigo_izabela_parte_1-convertido.pdf?1646940714
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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)


