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Prof. Jordão, 30 anos de UFG!

Silvia Federici confirmada 

no Simpósio da FCS

PPGAS escolhido para Programa Anpocs-Fulbright



Uma nota para contagiar qualquer evento acadêmico: 
autora de Calibã e a Bruxa, obra essencial do feminismo 
anticapitalista, a professora, filósofa e escritora italiana 
Silvia Federici é a primeira presença confirmada para o 
6º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências 
Sociais, como uma das conferencistas do evento.

Uma de suas frases mais célebres faz referência à 
atividade da dona de casa, que, segundo ela, é o que 
sustenta a economia global: “O que eles chamam de 
amor nós chamamos de trabalho não pago”. Com a 
pandemia e a quarentena imposta, o assunto ganhou 
manchetes.

Silvia Federici é 1ª presença 

confirmada para evento

Simpósio

Na última reunião da comissão organizadora foi aprovado o texto de apresentação do simpósio, o qual discorre sobre a 
escolha do tema – “A qualquer descuido da vida a morte é certa”, verso de um poema da linguista e escritora Conceição 
Evaristo, “Certidão de Óbito”. Para acessar o documento, clique aqui.
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/concei%C3%A7%C3%A3o_simp%C3%B3sio.pdf


No dia 15 de abril, Jordão Horta Nunes, um dos 
professores mais emblemáticos da FCS, completa 
30 anos de dedicação à universidade. Graduado 
pela Unicamp (1985), ele fez mestrado em 
Filosofia na UFG (1995) e, já como professor da 
instituição, tornou-se doutor pela USP (2000). Foi 
também coordenador do PPGS (2003-2005) e é o 
idealizador do Núcleo de Estudos sobre o 
Trabalho (Nest). 

Pela data, professoras Eliane Gonçalves, Jaqueline 
Oliveira, Marcela Amaral e Tania Tosta fizeram um 
texto-homenagem. Clique aqui para acessá-lo. A 
CCOM/FCS também congratula o mestre!

Professor Jordão, 30 anos de UFG

Personalidade
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/slide_jord%C3%A3o_2.pdf


Uma excelente notícia para o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, mas de resto para toda a 
comunidade acadêmica da FCS: o PPGAS foi um dos nove programas de pós-graduação do Brasil (áreas de 
Antropologia, Ciência Política e Sociologia) escolhidos no Edital do Programa Anpocs-Fulbright (PAF).

O PAF visa ampliar e aprofundar a cooperação acadêmica entre os EUA e o Brasil nas áreas de Antropologia, 
Ciência Política e Sociologia. Para mais informações, acesse o edital clicando aqui.

PPGAS fica entre 9 escolhidos para Programa Anpocs-Fulbright
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Pós-graduação

https://fulbright.org.br/bolsas-para-brasileiros/programa-fulbright-anpocs/


O Programa de Pós-Graduação em Sociologia tem quatro defesas agendadas (todas em 

modo remoto) para as próximas semanas. Na quinta-feira, 7/4, às 14 horas, Uianã Cordeiro 

defende sua tese, “Não se nasce mulher, muito menos mãe: gênero, maternidade e 

autonomia em uma revisão teórica a partir de autoras feministas”, orientada pela professora 

Eliane Gonçalves. Para assisti-la, deve-se requerer o link pelo email elianego@ufg.br.

Na sexta, 8/4, às 15 horas, será a vez do mestrando Renan Mosege, com o trabalho “A 

Formação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (1930-1964)”. No dia 19/4, às 14 

horas, é a vez de Edinei Oliveira Vasco, com a tese “Movimentos sociais e ideologia do 

reconhecimento: uma crítica ao pensamento de Axel Honneth”. Ambos são orientados pelo 

professor Nildo Viana e o acesso à sala virtual se dará pelo mesmo link (clique aqui). 

Teses e dissertações 
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Agenda do PPGS tem 4 defesas para as próximas semanas

A última defesa prevista é ainda mais especial para a comunidade FCS. A ex-servidora técnico-administrativa da Faculdade de 
Ciências Sociais Daisy Luzia Caetano defende sua tese de doutorado dia 20/4, às 14h30. A pesquisa, intitulada “Mecânica é coisa 
de mulher? Educação profissional, gênero e mundo do trabalho no IFG”, teve orientação da professora Lucineia Scremin e sua 
apresentação poderá ser acompanhada por meio de requisição do link por e-mail, com a própria doutoranda 
(daisycaetano@hotmail.com) ou com a presidente da banca (luascremin@ufg.br).

mailto:elianego@ufg.br
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/nildo
mailto:daisycaetano@hotmail.com
mailto:luascremin@ufg.br


Até 10/4 (domingo), o Museu Antropológico recebe inscrições 
para o processo seletivo simplificado de bolsistas do projeto 
Patrimônio Museológico: Salvaguarda, Produção e Divulgação 
Científica, coordenado pelo professor da FCS e diretor do Museu, 
Manuel Ferreira Lima Filho. 
São três vagas disponibilizadas: uma para a Coordenação de 
Antropologia, outra para a Coordenação de Intercâmbio Cultural 
e a terceira para a Coordenação de Biblioteca. O edital pode ser 
conferido na página da FCS (clique aqui). 

Concursos e seleções

Museu Antropológico inscreve para seleção de bolsistas até 10/4

6

A FCS faz seu planejamento semestral em 19 e 20/5 (quinta e sexta-feira). Na 
abertura, haverá mesa de debates com a reitora, Angelita Lima, o pró-reitor de 
Gestão de Pessoas, Everton Silveira, o coordenador do Sintifesgo, Fernando Mota, e o 
coordenador da Adufg Sindicato, Flávio Alves, além de reuniões das pós-graduações, 
à tarde. O dia seguinte terá reuniões dos cursos de graduação e Conselho Diretor.

FCS planeja 

semestre 2022/1

Agenda

https://fcs.ufg.br/n/bolsa-museu-antropologico


Deyvid Morais, egresso do curso de Ciências Sociais - Políticas Públicas (2014) e do 
doutorado do PPGS (2021), conquistou vaga para coordenador de Extensão, em 
seleção realizada pela Fundação RTVE, referente a parceria da UFG com o governo 
de Goiás. 

No cargo, Deyvid vai desenvolver e implementar projetos que atendam demandas 
sociais e culturais de Goiânia através da rede de ensino profissional e tecnológica. 
Uma ótima notícia para encorajar mais estudantes às oportunidades de trabalho!

Egresso de Ciências Sociais e do PPGS conquista vaga na Fundação RTVE

FCS mundo afora
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Pablo Marquinho Pessoa Pinheiro, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Tocantins (IFTO) e mestre em Performances Culturais (2017), é o responsável 
pelo roteiro da HQ Vicente Lua Cheia, sobre um garoto que encara um mistério sobre o 
vilarejo onde mora. Para acessar, clique aqui.

Mestre pelo PPGPC lança HQ baseada no folclore tocantinense

https://www.mediafire.com/file/k012oxxliz271sx/VICENTE+-+LUA+CHEIA.pdf/file


O professor da FCS Carlos Ugo Santander falou sobre a conjuntura latino-americana, no dia 18/3, do 
programa de TV Enfoque Cimarrón, da Universidade Autónoma de Baja California, do México. A participação, 
de cerca de 45 minutos, pode ser conferida clicando aqui.

Conjuntura latino-americana foi pauta de TV mexicana com professor da FCS

O jornal O Popular fez entrevista de página inteira com a professora Geisa
Franco, do curso de Relações Internacionais da FCS, em sua edição de fim de 
semana (26 e 27/3). O tema: as resoluções da ONU no contexto da invasão da 
Ucrânia pela Rússia. Para acessar o texto no site, clique aqui (apenas para 
assinantes); já para ler o PDF, clique aqui.

O interesse em aprofundar a cobertura do conflito tem feito vários outros 
veículos – como as Rádio CBN, Difusora e Universitária, a TV Adufg e o Jornal 
Opção – procurarem docentes da Faculdade para informar seu público.

FCS na mídia

Invasão da Ucrânia multiplica procura pela área de RI da FCS
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https://www.facebook.com/watch/?v=688894029209381
https://opopular.com.br/noticias/mundo/resolu%C3%A7%C3%B5es-da-onu-mostram-putin-isolado-diz-geisa-franco-1.2426612
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/geisa2.pdf


A partir desta semana, o horário de atendimento remoto das secretarias de 

Pós-Graduação sofre alteração. 

Mestrandxs, doutorandxs e quem mais procurar pelo serviço vai poder acessá-

lo das 8h30 às 9 horas, pela manhã, e das 14h30 às 15 horas, no período 

vespertino. 

O link para acessar a sala virtual e obter a assistência necessária, no entanto, 

continua o mesmo: https://meet.google.com/ytv-vuea-ptx 

Alterado o horário de atendimento virtual das secretarias de Pós-Graduação

Serviço ao público
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A equipe da CCOM/FCS comunica que o Informes FCS vai dar uma pausa em suas edições até a semana anterior 

ao início do próximo semestre letivo da UFG (2022.1). As demais atividades da Comunicação da Faculdade, bem 

como novos projetos, terão continuidade. A CCOM segue à disposição da comunidade acadêmica.

Boletim entra em recesso até o início do próximo semestre letivo

https://meet.google.com/ytv-vuea-ptx
https://meet.google.com/ytv-vuea-ptx
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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)


