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Simpósio prorroga 

prazo para envio 

de resumos de GTs

#ficaadica: conheça o trabalho do Digital Lab



Em meio à maior crise sanitária dos últimos cem anos, o retorno às aulas 
e demais atividades presenciais foi uma grande vitória para a 
comunidade da Universidade Federal de Goiás. Porém, a pandemia não 
acabou e atravessamos uma fase de aceleração de casos de Covid-19. 

Nesse sentido, a Direção da FCS recomenda fortemente o respeito às 
normas para este momento, em que cresce a procura por leitos de 
hospitais. Atenção especial ao uso de máscara – principalmente em sala 
de aula / outros ambientes fechados ou situações de aglomeração –, à 
testagem e à vacinação: mantenha-se em dia com suas doses!

Todas as orientações em relação à Covid-19 no ambiente da UFG podem 
ser encontradas no hotsite Retomada (clique aqui para acessá-lo). 
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FCS reforça necessidade de uso de máscaras, teste e vacinação

Extensão

Próxima testagem nos campi da UFG 

Goiânia: quarta-feira, 22/6, no período 

noturno. Clique aqui para mais informações 

e aqui para se cadastrar ao teste.

https://retomada.ufg.br/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1322/o/Testagem_ampliada_noturno.jpeg
https://covid19.medicina.ufg.br/Monitoramento/ComunidadeUFG


Até sexta-feira, 24/6, a comissão organizadora do 6º Simpósio 
Internacional da Faculdade de Ciências Sociais vai receber resumos 
para apresentação oral nos grupos de trabalho (GTs) do evento. O 
prazo para a submissão, portanto está prorrogado até essa data. As 
propostas devem ser enviadas para simposiofcs2022@gmail.com, 
especificando o número e o título do GT no “Assunto” da mensagem.

Solicitamos a quem se interessar que observe as instruções e as 
normas para submissão que estão na chamada. Para acessar a 
chamada, clique aqui. Para o site do Simpósio, clique aqui. 

Simpósio tem prorrogação de prazo para submissão de resumos para GTs

Simpósio

Veja lista de GTs e minicursos selecionados

A comissão organizadora divulgou a relação dos grupos de trabalho 
(GTs) e minicursos que foram selecionados para integrar a 
programação oficial do Simpósio. Para conferir a seleção de GTs, 
clique aqui; já se você quiser consultar a lista de minicursos que 
fazem parte da programação, clique aqui. 
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mailto:simposiofcs2022@gmail.com
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/6%C2%BA_Simp%C3%B3sio_da_FCS_-_chamada_para_submiss%C3%A3o_de_trabalhos_(GTs).pdf?1654178275
bit.ly/SimposioFCS2022
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Grupos_de_Trabalho_Selecionados_-_Simp%C3%B3sio_FCS_2022.pdf?1654178255
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Minicursos_Selecionados_-_Simp%C3%B3sio_FCS_2022.pdf?1654178224
https://www.even3.com.br/simposiofcs2022/


Desde o início das aulas, está disponível o Guia Estudantil da FCS, um material 
elaborado para facilitar a vida da Comunidade Acadêmica, especialmente das/dos 
discentes, com informações sobre os cursos da Faculdade, bolsas e outros benefícios, 
corpo docente e muito mais. 

Durante o ano letivo, haverá atualizações do Guia, as quais serão comunicadas 
devidamente. Para  ter acesso ao material, clique aqui. 

4

Você já baixou o Guia Estudantil da FCS? 

Discentes

Estão abertas as inscrições aos cargos do Centro Acadêmico Livre de Ciências Sociais 
Florestan Fernandes (Caciso). Para estudantes que desejem participar do processo 
eleitoral, o prazo vai até a próxima sexta-feira, 24/6. Para acessar o edital das eleições 
do CA, clique aqui.; para acessar o perfil do Caciso no Instagram, clique aqui.

CA de Ciências Sociais inscreve até 6ª para eleições

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Guia_Estudantil_da_FCS_2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Lqsx3pqzBiWhx5YB9DcHxii52U1tZPKj/view
https://www.instagram.com/cacisoufg/
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Adesivos dos cursos da FCS: veja onde você pode pegar o seu

Discentes

A CCOM/FCS, em trabalho gráfico da bolsista Lara Fernandes, fez modelos de adesivos dos cinco cursos da 
Faculdade de Ciências Sociais. Estudantes e demais interessadas/os podem pegar o material no centro 
acadêmico (CA) respectivo ou na coordenação do próprio curso. 

Veja abaixo os modelos para cada um dos cursos:



O professor Rildo Bento de Souza, da FCS, em conjunto com Cristina 

de Cássia Pereira Moraes, docente aposentada da Faculdade de 

História (FH), organizam os textos de Patrimônio Cultural da Saúde: 

Fontes, Métodos e Abordagens Interdisciplinares, publicação 

eletrônica que acaba de sair pela Editora Fi, de Porto Alegre.

Ao todo, são 11 artigos no livro, que levanta temas relativos ao 

campo do patrimônio da saúde e das doenças e foi produzido por 

profissionais de várias áreas do conhecimento. 

Rildo é doutor em História (2015) pela UFG e atua no curso de 

Museologia da FCS. Tem artigos, capítulos e livros sobre a interface 

entre memória e patrimônio, com ênfase em História de Goiás.

O acesso ao livro é gratuito e, para baixá-lo, basta clicar aqui.

Livro aborda patrimônio e saúde em 11 artigos

Publicações
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https://www.editorafi.org/ebook/509saude


Está no ar a chamada para o recebimento de artigos para o dossiê “Novos olhares 

antropológicos sobre comida”, volume da revista Antropolítica (da Universidade Federal 

Fluminense) organizado pela professora da FCS Janine Collaço em conjunto com as 

colegas Renata Menasche (UFRGS) e Nicole Benemann (UFPel) e o colega Caetano Sordi

(Iphan). Prazo para submissão vai até 20 de setembro. Maiores informações clicando aqui.

Dossiê de revista terá antropologia e comida como tema

Publicações
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O ex-aluno de Ciências Sociais – Políticas Públicas Manuel Victor Hipolito Coelho obteve o 
1º lugar na premiação de melhores projetos de políticas públicas do curso da Escola de 
Líderes da Fundação Ulysses Guimarães, do MDB, com o trabalho “Projeto Ponte Para a 
Cidadania”. Para ler a matéria sobre o prêmio, clique aqui. Parabéns a nosso egresso!

Egresso de Ciências Sociais – Políticas Públicas é premiado

FCS mundo afora

https://periodicos.uff.br/antropolitica/announcement/view/664
https://www.fundacaoulysses.org.br/blog/noticias/fug-premia-jovens-lideres-da-escola-movimento/


A mestranda do PPGAS/UFG Thainá Gondim Lucio, orientada pelo professor 
Camilo Braz, ganhou o prêmio Carole H. Browner Latin American Studies
Fellowship Fund e poderá viajar e participar do encontro anual da American 
Anthropological Association em Seattle (EUA), entre 9 e 13 de novembro. 

Trata-se de um importante prêmio anual que agracia estudantes de pós-
graduação em Antropologia em reconhecimento a trabalhos inovadores 
desenvolvidos nos campos de estudos de parentesco, teoria cultural e cultura 
americana. 

O prêmio também cobre custos de deslocamento até o congresso no valor de 
US$ 2,5 mil. Mais do que isso, é um reconhecimento que sinaliza também 
para os avanços significativos que o programa tem desenvolvido em iniciativas 
de internacionalização. Atualmente, o PPGAS tem três estudantes em 
doutorados-plenos no exterior. A Thainá Gondim Lucio e Camilo Braz, nossos 
cumprimentos pelo trabalho competente e dedicado!
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Prêmio internacional a mestranda do PPGAS

Pós-graduação



O mês de junho foi positivamente agitado para a professora da FCS 
Mariana Prandini Assis. Ela publicou o artigo "Aborto nas eleições 
presidenciais brasileiras pós-redemocratização: da escandalização ao 
tratamento justo?", no boletim Futuro do Cuidado (clique aqui para 
acessar o texto). Antes disso, havia participado, no dia 10/6, do evento 
“Diálogos sobre Justiça Reprodutiva”, organizado pelo grupo Católicas 
pelo Direito de Decidir (clique aqui para ver o vídeo). 

FCS na mídia

Aborto e eleições no Brasil em artigo de Mariana Prandini Assis
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Também foi publicada entrevista que Mariana havia concedido para o Centre for Global Cooperation
Research, instituto de pesquisa na Alemanha, a qual pode ser acessada clicando aqui. A docente também foi 
entrevistada para a reportagem “ONG denuncia ao MPF cartilha de secretário da Saúde que criminaliza 
aborto”, do portal UOL (clique aqui para acessar). 

Neste mês, de 20 a 25, a professora também participa da reunião regional da MAMA Network (Mobilizing
Activists Around Medical Abortion), em Nairobi, no Quênia, como convidada especial.

Eventos

https://futurodocuidado.org.br/aborto-nas-eleicoes-presidenciais-brasileiras/
https://www.youtube.com/watch?v=oNc0dDo_RXo
https://www.gcr21.org/research/research-projects/projects-complete/re-imagining-the-past
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2022/06/17/ong-denuncia-secretario-do-ministerio-da-saude-por-criminalizar-aborto.htm


A pandemia é uma tragédia humanitária, mas força o surgimento de soluções. Na UFG, o Digital Lab, inaugurado em 
maio de 2021, já tem mais de 50 tours em 360 graus para museus, instituições e projetos, com imersão pela realidade 
virtual. O Digital Lab não é um lugar físico: é 100% digital e atuar dessa forma no ensino, na pesquisa e na extensão. 

“Herança boa” da pandemia, Digital Lab já fez mais de 50 tours virtuais
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Seu coordenador é o professor da FCS Pablo Lisboa, 
que resume o que é o “espaço” Digital Lab: alguma 
tecnologia e muita vontade de promover informação 
de cunho memorial e do patrimônio, para contribuir 
com a cultura goiana. 

Para acessar a página do Digital Lab, clique aqui. Já se 
você quiser entrar na exposição que ilustra esta nota, 
Lavras e Louvores, instalação permanente do Museu 
Antropológico, clique aqui. 

Selo #ficaadica = sugestões que valem a pena!

Extensão

https://digitallab.ufg.br/
https://digitallab.ufg.br/n/146447-exposicao-lavras-e-louvores-museu-antropologico-ufg
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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)


