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Evento já recebe propostas 

para GTs e minicursos

Simpósio Internacional da FCS apresenta nomes convidados



Já estão no ar as chamadas para submissão de 
propostas de grupos de trabalho (GTs) e 
minicursos para o 6º Simpósio Internacional da 
Faculdade de Ciências Sociais.
Para saber mais sobre como proceder para 
propostas de minicursos, clique aqui; para saber 
mais sobre como proceder para propostas de GTs, 
clique aqui. Pedimos a todxs da Comunidade FCS 
que ajudem a divulgar!

Para acessar a programação e datas importantes 
do evento, clique aqui.

Chamadas para submissão 

de propostas para GTs e 

minicursos já estão no ar 
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Simpósio

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Submiss%C3%A3o_Minicursos_-_Simp%C3%B3sio_FCS-UFG_2022.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Submiss%C3%A3o_GTs_-_Simp%C3%B3sio_FCS-UFG_2022.pdf
https://www.even3.com.br/simposiofcs2022/
https://www.even3.com.br/simposiofcs2022/


O 6º Simpósio Internacional da FCS, que vai ocorrer de 10 a 12 de agosto, em formato híbrido (presencial e remoto), já conta 
com seus dez convidadxs confirmadxs. Clique em cada foto para conhecer mais de cada participante.

Simpósio Internacional já confirmação de 100% de convidadxs

Simpósio
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Rebecca Abers (UnB) 

Eliane Potiguara (UFRJ)

Leda Maria Martins (UFMG)

José Carlos dos Anjos 
(UFRGS)

Silvia Federici (Hofstra University) Luciana Tatagiba (Unicamp)

Ângela Figueiredo (UFRB)

Judite Primo 
(ULHT/Lisboa)

Marta Fernández (PUC-Rio)
Marcele Pereira (Unir)

https://www.ulusofona.pt/docentes/judite-santos-primo
http://www.iri.puc-rio.br/equipe/marta-fernandez/
https://www.ufrgs.br/ppgs/index.php?formulario=docentes&metodo=0&id=15
https://ct.ufrj.br/eliane-potiguara-a-voz-da-mulher-indigena-do-brasil/
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/1336-leda-maria-martins
https://www.ufrb.edu.br/pgcienciassociais/arquivo-de-noticias/548-angela-lucia-silva-figueiredo
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/colaboradores/pos-filosofia/356/Luciana%20%20Ferreira%20Tatagiba
http://pesquisar.unb.br/professor/rebecca-neaera-abers
https://blogdaboitempo.com.br/2022/03/09/quem-e-silvia-federici/
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/11/19/marcele-pereira-e-1a-mulher-negra-eleita-reitora-da-unir-minha-chegada-abre-caminhos-para-inumeras-mulheres.ghtml


Saiu mais um volume da Coleção Diferenças, do PPGAS/UFG. O tema da 
coletânea, desta vez, é “Artes, Saberes e Antropologias”. O volume tem 
como organizadoras Fernanda Arêas Peixoto, Julia Ruiz di Giovanni, Lorena 
Avellar de Muniagurria e Thaís Chang Waldman.

A Coleção Diferenças resulta de parceria entre o PPGAS e o Centro Editorial 
e Gráfico (Cegraf) da UFG, para a publicação de coletâneas, traduções, teses 
e dissertações de docentes, discentes e pesquisadores não apenas do 
PPGAS, mas também de outros programas de pós-graduação que dialogam 
com as linhas de pesquisa. 

Para acessar a coletânea, clique aqui. Para qualquer volume da Coleção 
Diferenças, clique aqui.

PPGAS lança novo volume da Coleção Diferenças
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Publicações

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/188/o/Artes_saberes_antropologias.pdf
https://ppgas.fcs.ufg.br/p/24816-colecao-diferencas
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/188/o/Artes_saberes_antropologias.pdf


Em meio a grandes crises humanitárias em todo o mundo, a 
mais grave recentemente causada pelo conflito na Ucrânia, 
uma boa notícia que a Universidade Federal produz. 

Após pedido de iniciativa de Andrea Vettorassi e João 
Henrique Roriz, docentes da FCS e integrantes da Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello, com apoio do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia (PPGS), a UFG publicou portaria 
autorizando os programas de pós-graduação a reservar uma 
vaga extranumerária para pessoas em situação de migração 
forçada nos processos de seleção para alunos regulares. 

Para acessar a portaria na íntegra, clique aqui.
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Iniciativa de docentes da FCS beneficia seleção de refugiados 

Pós-graduação

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Portaria_1.681-UFG_(pessoas_em_situa%C3%A7%C3%A3o_de_migra%C3%A7%C3%A3o_for%C3%A7ada).pdf


Nesses tempos difíceis para a sanidade, o Projeto Saúde em Movimento é uma iniciativa do programa Saudavelmente, da Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) com terapeutas corporais voluntários, oferecendo práticas de cuidado corporal em 
grupos de movimento, os quais integram atividades integrativas e complementares em saúde. Visam a ampliação da consciência 
e a percepção total do corpo (respiração, tensões, sentimentos etc.). Para se inscrever ou ter maiores informações, clique aqui.
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Projeto da PRAE oferece práticas de cuidado corporal na UFG

Extensão

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Projeto_Sau%CC%81de_em_Movimento.pdf


Após dois anos de restrições pela pandemia, a UFG retoma 
plenas atividades presenciais a partir do início do primeiro 
semestre letivo de 2022, que oficialmente começa no dia 25/5.

A FCS prepara uma acolhida com a participação de toda sua 
Comunidade Acadêmica, em especial a estudantes que terão 
o primeiro contato de fato com o Campus Samambaia da UFG. 
Uma novidade será um guia estudantil específico a discentes da 
FCS. Estão mobilizadxs docentes, técnico-administrativxs e alunxs
de centros acadêmicos (CAs) e atléticas. Para acessar a 
programação da Acolhida 2022, clique aqui.

* Lembrete importante: o uso de máscara é bastante 
recomendável e a comprovação de vacinação é obrigatória. 
Se você ainda precisa apresentar seu comprovante, clique aqui. 
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Com direito a guia estudantil, tudo pronto para a Acolhida 2022

Agenda

https://fcs.ufg.br/n/154828-acolhida-2022-da-comunidade-academica-da-fcs-tem-programacao-definida
https://retomada.ufg.br/p/41561-selecione-abaixo-seu-vinculo-e-envie-o-comprovante-de-vacinacao


Pesquisadores do núcleo Caroá (Coletivo de Antropologia 

das Resistências e Ontologias Ambientais), Indira Caballero

(PNPD/PPGAS/UFG), Suzane Vieira (FCS/UFG) e Alejandro

Fujigaki (Unam), publicaram “Por una antropología de la

vida frente a la catástrofe ambiental”, artigo sobre o lugar 

da Antropologia no debate sobre o Antropoceno, no 

periódico mexicano El Tlacauche/INAH Morelos.

A ideia do trabalho nasceu em um debate durante 

disciplina ministrada no PPGAS, continuou no Simpósio da 

VIII ReACT (Reunião de Antropologia da Ciência e 

Tecnologia), em reuniões do núcleo Caroá e em aulas na 

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM). 

Para acessar o artigo, clique aqui.

Artigo conjunto em revista mexicana

Publicações
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https://www.inah.gob.mx/images/otros/20220310_Tlacuache_1019.pdf
https://www.inah.gob.mx/images/otros/20220310_Tlacuache_1019.pdf


O professor Luis Felipe Hirano publicou o artigo “Preliminary
diffractions on the drawings of The Falling Sky Davi 
Kopenawa and Bruce Albert”, na revista italiana La Furia
Umana. Para acessar a revista clique aqui; já para ler o artigo 
(em inglês) na íntegra, clique aqui.

Luis Hirano também foi o organizador, juntamente com o 
professor Edson Farias (UnB), do dossiê "Caminhos de uma 
Socioantropologia das Escrituras do Audiovisual", publicado 
no volume 37, número 1 (jan-abr/22) da revista Sociedade e 
Estado, do Departamento de Sociologia da Universidade de 
Brasília. Para acessar no periódico, clique aqui. 

Professor Luis Felipe publica artigo 

e organiza dossiê da UnB
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Publicações

http://www.lafuriaumana.it/
http://www.lafuriaumana.it/index.php/77-lfu-43/1110-preliminary-diffractions
https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/issue/view/2418/687
https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/issue/view/2418/687


O Planejamento do semestre 2022/1 da FCS, ocorre em 19 e 20/5 (quinta e sexta-feira), envolvendo docentes e 
TAEs, conforme aprovação de plenário do Conselho Diretor de março. A ideia é que parte das atividades para o 
conjunto de servidorxs seja presencial, para o que está reservado o Núcleo Takinahaky. Para ter acesso à 
programação, clique aqui.

FCS faz planejamento para o semestre 2022/1
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Mudanças no corpo docente da FCS. A professora Joyce Louback Lourenço, 

aprovada em novo concurso, passou a trabalhar na Faculdade de Educação 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Já o doutor em Sociologia pelo PPGS Frederico Henrique Galves Coelho da 

Rocha, que já havia sido docente substituto na FCS, assume vaga na 

Faculdade. Desde já sucesso a ambxs em seus novos desafios. E bem-vindo 

de volta, professor Frederico!

Novo professor para área de Sociologia

Administração

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Planejamento_FCS_2022-1_%E2%80%93_Programa%C3%A7%C3%A3o.pdf
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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)


