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Abertura de 

simpósio terá 

violinista premiado

Obrigado, 
querida Dorinha!

Seja feliz!



A Faculdade de Ciências Sociais está se despedindo de uma pessoas das mais carismáticas: 
Maria Auxiliadora Gonçalves de Souza, a Dorinha, com 43 anos de UFG e que estava na 
unidade desde quando seu nome era Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL).
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Despedida para Dorinha, a decana da FCS

Personalidade

Querida por todxs, a servidora TAE merecia 
uma boa festa de “bota fora”. Com as 
devidas precauções por conta da pandemia, 
o encontro foi realizado na quinta-feira, 7/7, 
na área externa da Faculdade.

Além dos colegas de FCS e Fafil, nos deram o 
prazer da presença Domingos, Adriana e Ana 
Raquel, ex-FCS, e Gustavo (FH), Consuelo e 
Vera (ambas da FL). Também a professora 
Telma Durães, aposentada, fez questão de 
“comparecer” por vídeo. À Dorinha, um 
beijão e um “até logo”!



Um dos músicos goianos mais premiados, Luciano Pontes será o responsável pela 

apresentação cultural da abertura do 6º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências 

Sociais – A Qualquer Descuido da Vida, a Morte é Certa. 

Ele executará parte do conjunto de obras Prelúdios Para Violino Só, do compositor mineiro 

Flausino Vale (1894-1954). O trabalho de Vale se inspirou em sons presentes no cotidiano 

mineiro na transição do século 19 para o 20, ressignificando sons como porteiras se 

abrindo, tambores, rojões, sinos, viola caipira e pássaros, entre outros. 

Graduado e mestre em Música – também doutor em Performances Culturais pelo 

PPGPC/UFG – Luciano Pontes é professor de viola, violino, música de câmara e prática de 

orquestra, lecionando na Escola de Música e Artes Cênicas (Emac) da UFG. É, ainda, 

fundador e diretor da Camerata de Cordas Jean Douliez, em sua unidade.

Evento terá abertura ao som de violino “mineiro”

Simpósio
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Quer ser monitor/a no Simpósio? Inscrições abertas!
As inscrições para o processo seletivo de monitores para atuarem no 6º Simpósio 

Internacional da FCS estão abertas: alunxs das graduações e das pós da FCS podem 

se inscrever até 31 de julho. Clique aqui para o edital e aqui para preencher a ficha!

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/6._Simp%C3%B3sio_da_FCS_-_Edital_de_Sele%C3%A7%C3%A3o_de_Monitoria.pdf
https://forms.gle/rZZ4njLXeM7QzhrT8


Anote aí: na quarta-feira, 20/7, a partir das 17 horas, o perfil da FCS no 
Instagram faz a primeira edição do novo projeto da Coordenação de 
Comunicação (CCOM): o “Bate-Papo das Humanas”, que a cada mês 
vai receber docentes, TAEs, estudantes e outrxs convidadxs. 

Em formato de “live”, será uma ótima oportunidade para conhecer 
melhor o trabalho de cada um/a, bem como outras facetas da 
diversidade humana que compõe a unidade e a própria UFG.

O primeiro convidado será o professor Frederico Henrique Coelho, um 
dos mais recentes efetivados no quadro da Faculdade. 

Para acessar o “Bate-Papo de Humanas”, passe a seguir o perfil da FCS 
no Instagram (clique aqui) e anote data e horário para não perder!

Selo #ficaadica = sugestões que valem a pena!

FCS põe no ar projeto de “bate-papos” com a comunidade pelas redes 
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Extensão

https://www.instagram.com/fcs_ufg/


Um artigo do professor Luis Felipe Kojima Hirano integra o livro Cinema negro brasileiro, 
organizado por Noel dos Santos Carvalho e publicado pela editora Papirus. O título do 
texto de Hirano é “Grande Otelo: ator, autor – pistas para um cinema negro no Brasil”. 

Para acessar a publicação, clique aqui. 

Grande Otelo e o cinema negro brasileiro, com Luis Hirano

Publicações
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O livro Hacia el reconocimiento y empoderamiento de quienes defienden los Derechos

Sexuales y Reproductivos en América Latina: una mirada a Brasil, Chile, México y 

Venezuela, organizado pelo Centro de Justiça e Direito Internacional (Cejil), conta com um 

capítulo escrito pela professora Mariana Prandini Assis, da FCS. 

A publicação acaba de ser lançada e o título do capítulo de Mariana é “La defensa de los

derechos sexuales y reproductivos en brasil, entre avances y amenazas”. 

Para acessar o livro em PDF, clique aqui.

Professora publica capítulo em livro sobre direitos sexuais

https://papirus.com.br/produto/cinema-negro-brasileiro/
https:/cejil.org/wp-content/uploads/2022/06/FINAL-2022-03-01-Compendio-Proteccion-DDSR-1.pdf


O texto “Juventudes e as ‘novas’ expressões da participação na 
política”, do professor Flávio Munhoz Sofiati, forma o nº 332 (vol. 20) 
dos Cadernos IHU Ideias, publicação do Instituto Humanitas Unisinos
(IHU), da Universidade Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Sofiati explica que se trata de um artigo voltado para “juventudes e 
pessoas que trabalham com jovens, com uma linguagem menos 
academicista e com a perspectiva de extensão universitária”. O texto 
apresenta elementos para o debate acerca das formas de participação 
juvenil na contemporaneidade política, tomando como referência 
pesquisas qualitativas e quantitativas.

O texto é um material de difusão científica que se encontra disponível 
gratuitamente. Para baixá-lo em PDF, clique aqui.

Texto sobre jovens e participação política

Publicações
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https://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/332cadernosihuideias.pdf


O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS/UFG) organiza, em conjunto 
com outros da mesma área, o 1º Seminário de Antropologia do Centro-Oeste, a ser 
realizado de 3 a 5 de agosto, com o tema “Retomadas e Resistências no Brasil 
Contemporâneo”. Também em andamento a elaboração da realização da 1ª Mostra Digital 
de Antropologia Audiovisual do Centro-Oeste. 

Ambos os eventos contam com apoio e cooperação dos programas de pós em Antropologia 
da Universidade Federal da Grande Dourados (PPGAnt/UFGD), da Universidade Federal 
de Mato Grosso (PPGAS/UFMT), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(PPGAS/UFMS) e da Universidade de Brasília (PPGAS/UnB).
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Vem aí o 1º Seminário de Antropologia do Centro-Oeste 

Pós-graduação

FCS na mídia

Professor Santander

fala a jornal boliviano

O professor Carlos Ugo Santander concedeu entrevista ao diário Pagina Siete, da Bolívia, 
referência no país em questões políticas e econômicas. Na reportagem intitulada “Petro, 
Boric, Lula... ¿está girando Latinoamérica a la izquierda?”, Santander discorre sobre as 
disputas políticas nos países do continente, acirradas entre esquerda e direita. 

Para acessar o conteúdo, em espanhol, clique aqui. 

https://www.paginasiete.bo/ideas/petro-boric-lula-esta-girando-latinoamerica-a-la-izquierda-YI2749735
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A FCS recebeu mais três docentes nas últimas semanas. Após ir da UFG para a 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 2013, o professor Michel Platini 
Fernandes da Silva está de volta para o curso de Museologia, em permuta com 
Jean Tiago Baptista. Também passam a compor o quadro, como docentes 
substitutxs da Faculdade, Barbara Yanara da Silva e Deyvid Santos Morais. 
Ambxs são 100% da casa: Barbara é museóloga e mestre em Sociologia pela FCS 
e pelo PPGS/UFG. 

Mais 1 professor efetivo e 2 substitutxs para a FCS

Administração
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Sempre na FCS, 
Deyvid fez Ciências 
Sociais – Políticas 
Públicas, depois 
mestrado e 
doutorado em 
Sociologia. Todxs
muito bem-vindxs!
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Demanda cujo atendimento era esperado para tornar mais fácil e rápido o acesso a documentos 
administrativos da FCS, a Direção informa que já estão disponibilizadas as convocações e as atas das sessões 
do Conselho Diretor desde 2018. Para acessá-las, clique aqui. 

Site agora tem atas das reuniões do Conselho Diretor desde 2018

O cadastro de bens das unidades acadêmicas da UFG para inventário patrimonial está no 

fim: encerra-se em 15 de julho. A FCS convida todxs seus servidores, TAEs ou docentes, a 

se envolverem no processo. 

Para tanto, basta baixar o aplicativo digitando “Inventário Patrimonial UFG” na loja virtual 

de apps de seu celular. 

A ferramenta está disponível para nas versões iOS ou Android

Detalhe importante: a ferramenta é “nativa” – foi desenvolvida pelo Cercomp/UFG.

Prazo para levantamento patrimonial se encerra na sexta, 15/7

Administração
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https://fcs.ufg.br/p/35284-conselho-diretor


informesFCS
Elaboração, edição e divulgação: Comissão de Coordenação (CCOM) da FCS/UFG

Boletim interno da Faculdade de Ciências Sociais /UFG

1

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)


