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“A qualquer descuido da vida, a morte é certa...”
TUDO SOBRE O 6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA FCS

“A qualquer descuido da vida, a morte é certa...”

Minicursos e GTs: 

veja programação 

completa

Abertura presencial com 

Leda Maria Martins

Silvia Federici faz 

conferência final



Foram seis meses desde a idealização. O tempo passou 
rápido, mas o desafio de organizar o primeiro evento de 
grande porte desde o início da pandemia foi cumprido. 
Da quarta 10 à sexta-feira 12/8 se realiza o 6º Simpósio 
Internacional da Faculdade de Ciências Sociais – “A 
qualquer descuido da vida, a morte é certa...”. 

O evento se dará em formato híbrido (presencial e 
remoto) e presta homenagem à linguista e escritora 
Conceição Evaristo – o tema (subtítulo) é verso de seu 
poema Certidão de Óbito (clique aqui para a íntegra).

Do sonho em fevereiro à abertura em agosto: o simpósio bate à porta! 

6º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências Sociais 

A abertura do simpósio se dará em forma presencial, no Auditório da Biblioteca Central da UFG, quarta, a partir das 8h30. A 
conferencista será a professora Leda Maria Martins, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com o tema “Nas 
espirais do tempo: poéticas e performances do corpo-tela”. A professora Luciene Dias – FIC e PPGPC/UFG – será a mediadora. 

A parte artística da abertura estará por conta de Luciano Pontes, docente da Escola de Música e Artes Cênicas (Emac/UFG), 
com o miniconcerto Prelúdios para Violino Só, de Flausino Vale: Sons do Cotidiano Mineiro. 
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https://www.centroloyola.org.br/revista/bagagem/um-poema/2136-certidao-de-obito
http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/1336-leda-maria-martins


Programação de fôlego, com 4 mesas-redondas, GTs e minicursos

6º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências Sociais 

O 6º Simpósio Internacional da FCS – “A qualquer 
descuido da vida, a morte é certa...” terá quatro 

mesas-redondas com temáticas diversas, 
abrangendo todos os cursos e áreas da faculdade:
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Judite Primo e Marcele Pereira

MESA 1

MESA 3

Marta Fernández e Luciana Dias

José Carlos dos Anjos e Eliane Potiguara

MESA 2

MESA 4

Ângela Figueiredo e Rebecca Abers

• Mesa 1 – “Museus para uma sociedade em 
transformação: outros caminhos”
• Mesa 2 – “Lutas pela vida: aprendendo com 
povos indígenas e africanos”
• Mesa 3 – “Necropolítica e violência global”
• Mesa 4 – “Democracia, ativismo e 
transformação social”

Ao todo, serão 16 minicursos e 25 GTs, em 
formatos presencial, remoto e híbrido. Para 

acessar um panorama geral sobre a programação 
do 6º Simpósio, clique aqui; para ter informações 

detalhadas sobre cada atividade, clique aqui.

https://www.ulusofona.pt/docentes/judite-santos-primo
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
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.iri.puc-rio.br/equipe/marta-fernandez/
https://www.ufrb.edu.br/pgcienciassociais/arquivo-de-noticias/548-angela-lucia-silva-figueiredo
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/6%C2%BA_Simp%C3%B3sio_FCS_(programa%C3%A7%C3%A3o_geral).pdf?1660016321
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/6%C2%BA_SIMP%C3%93SIO_INTERNACIONAL_DA_FCS_-_programa%C3%A7%C3%A3o_completa.pdf


É um caso em que não dá para fugir do velho jargão: o fechamento do 6º 
Simpósio Internacional da FCS será com chave de ouro. O evento se 
encerra com uma conferência da professora, escritora e filósofa italiana 
Silvia Federici. Ela é autora de Calibã e a Bruxa, uma obra essencial do 
feminismo anticapitalista. A mesa que finalizará os trabalhos do evento 
terá a professora da FCS Mariana Prandini Assis como mediadora.

Ícone dos estudos sobre o feminismo, 

Silvia Federici encerra o evento 

6º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências Sociais 

Titular da Hofstra University (Nova York, EUA), a intelectual 
vai ministrar a conferência intitulada “Covid-19, reproduccíon
social en crisis y emancipación por lo común”, na sexta-feira
12/8. Clique aqui para aprofundar no conhecimento sobre a 
convidada de honra do encerramento – o site acessado tem 
vários links com material extenso sobre Silvia Federici.
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https://blogdaboitempo.com.br/2022/03/09/quem-e-silvia-federici/


As professoras Camila Moraes Wichers e Karla Kamylla Passos e 
a aluna do doutorado em Antropologia (PPGAS/UFG) Giovanna
Silveira são as coordenadoras do GT 9 – Museologias 
emergentes, dentro da programação da 5ª edição do Seminário 
Brasileiro de Museologia (Sebramus).

O evento ocorre de 7 a 9 de dezembro, na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, mas o GT recebe 
submissões de trabalhos somente até o próximo dia 19. É preciso 
observar que os resumos expandidos devem ter de 1.800 a 2.500 
caracteres. As modalidades são comunicação oral (presencial) ou 
pôster (online).

Para mais detalhes sobre o 5º Sebramus e os grupos de trabalho, 
basta clicar aqui e acessar o site do evento.

GT para seminário de museologia na UFRGS aceita trabalhos até dia 19
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Eventos

https://www.ufrgs.br/5sebramus/
https://www.ufrgs.br/5sebramus/


A professora da FCS Mariana Prandini Assis divulga novo artigo publicado, 
desta vez com Fabiana Cristina Severi, da USP de Ribeirão Preto. O título é 
“Por um direito crítico além do patriarcado: a inserção da abordagem de 
gênero e sexualidades na agenda do IPDMS” e o texto está na revista 
Insurgência, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Direitos 
Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília (PPGDH/UnB). Para 
acessar o texto completo, clique aqui.

Patriarcado discutido em revista da UnB

Publicações

6

Telma Ferreira do Nascimento Durães, João Pedro Inácio Peleja e Andréa 
Vettorassi assinam “Migração haitiana para os municípios de Goiânia (GO) 
e Aparecida de Goiânia (GO), Brasil: dimensões históricas, perfil do trânsito 
e relações com o trabalho”, publicado na Revista Latinoamericana de 
Estudios del Trabajo. Todxs são da FCS: Telma é docente aposentada; João é 
egresso de Ciências Sociais; e Andréa, professora efetiva da área de 
Sociologia. Para ler a íntegra do artigo, clique aqui.

Migração haitiana para Goiás é tema de artigo

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Por_um_direito_cr%C3%ADtico_al%C3%A9m_do_patriarcado.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Migra%C3%A7%C3%A3o_haitiana.pdf
http://alast.info/relet/index.php/relet/article/view/350


A Faculdade de Ciências Sociais comunica que a 
nova edição de sua revista oficial, Sociedade e 
Cultura (volume 25, 2022), está à disposição para 
leitura em modo digital (PDF). Nesta edição, a 
publicação traz o dossiê "Representação na 
América Latina: eleições, marcadores sociais e 
moralidades em disputa“ – que tem seis textos –, 
além de artigos livres e de uma resenha. Tânia
Tosta, João Botelho e Camilo Braz são xs
responsáveis por este volume.

Para acessar a página principal deste número e, a 
partir dela, todos os textos, clique aqui. Para seguir 
o perfil da revista Sociedade e Cultura no 
Instagram, clique aqui. 
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Publicações
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Novo número da revista 

“Sociedade e Cultura” está no ar

https://revistas.ufg.br/fcs/issue/view/2319
http://www.instagram.com/sociedadeecultura


O Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão (NER) está selecionando interessadas/os em compor a equipe de 
pesquisa “Catolicismo contemporâneo” para inscrição no projeto intitulado “Igreja católica em Goiânia: um estudo acerca das 
estratégias de evangelização dos catolicismos”. As atividades principais consistirão em reuniões de planejamento (2º semestre 
de 2022), trabalho de campo (1º semestre de 2023) e sistematização e análise dos dados coletados (2º semestre de 2023). 

Às/aos candidatas/os selecionadas/os, o NER disponibilizará certificado de 64 horas por semestre. Há também previsão de 
bolsa de iniciação científica para estudantes da graduação de agosto de 2022 a julho de 2023. As/os interessadas/os devem 
enviar breve carta de apresentação para o e-mail sofiati@gmail.com até o dia 26/8. As entrevistas ocorrerão na sala BT-19 
(Prédio Humanidades 2) em 30/8, em horário informado previamente por e-mail.
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NER seleciona para pesquisa sobre catolicismo contemporâneo

Pós-graduação
Com doutorado em Antropologia pelo Instituto 
Universitário de Lisboa, a professora Ema Pires será 
professora visitante por um ano, vinculada à FCS, e 
atuará em programas de pós-graduação (PPGAS, 
PPGPC e PPGACV). Bem-vinda! 

FCS recebe antropóloga 

Ema Pires como nova 

professora visitante 

Concursos e seleções

mailto:sofiati@gmail.com


O Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS/UFG) tem três 
eventos para as próximas semanas. O primeiro ocorre no dia 19/8 (sexta-feira), 
às 15 horas. É mais uma edição do Debates Cerrados, com o tema “Da cultura à 
(in)segurança alimentar: notas sobre a antropologia da alimentação no Brasil”, 
com a professora Talita Prado Barbosa Roim, do Departamento de Sociologia e 
Antropologia da Unesp/Marília e que concluiu pós-doutorado na UFG, 
vinculada ao próprio PPGAS. 

No dia 24/8 (quarta-feira), também às 15 horas, tem Debates Sociológicos do 
PPGS/UFG + Ciclo de Conferências Internacionais do PPGAS/UFG. O título é 
“Transformismo, Individuação e a Reconfiguração Sociocultural das Normas de 
Gênero no Chile Contemporâneo”, com o professor Pablo Astudillo Lizama, do 
Departamento de Política Educativa, da Universidad Alberto Hurtado (Chile).

A terceira atividade programada será no dia seguinte, 25/8, também com Pablo 
Astudillo. É o minicurso “Metodologias Qualitativas em Ciências Sociais em 
‘Terrenos Difíceis’”. Anotem na agenda e participem!
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PPGAS divulga próximas atividades

Pós-graduação



Com base nos últimos acontecimentos de maior relevância no cenário internacional, o Centro de Pesquisa e Simulação Olga 
Benário aplicou às/aos calouras/os do curso de Relações Internacionais, na segunda-feira 8/8, uma simulação interna sobre uma 
das grandes crises da atualidade: a crise de refugiadas/os da Ucrânia. 
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Calouras/os têm simulação sobre crise humanitária da Ucrânia

Extensão

Foi a primeira simulação presencial na UFG, após a 
pandemia. Nela, foram seguidas as diretrizes da ONU, 
em especial as do Alto-Comissariado das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur). As/Os alunas/os do 1º período 
compõem várias delegações de países e defendem seus 
interesses a respeito da questão das/os refugiadas/os 
originários da guerra na Ucrânia após a invasão russa.

Segundo a professora Geisa Franco, coordenadora do 
curso de RI, o objetivo da atividade consistiu em 
apresentar o mundo da Model United Nations para os 
iniciantes no curso, em parceria com a disciplina de 
“Introdução às Relações Internacionais”. 



A Universidade Federal de Goiás será a primeira instituição 
de ensino superior do País a visitar as dependências da 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) desde sua criação, 
em 1999. As instalações serão apresentadas a estudantes do 
curso de Relações Internacionais da FCS.

UFG faz 1ª visita técnica de uma universidade à Abin
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FCS tem jurado em concurso latino-americano de teses em ciência política

O professor da FCS Carlos Ugo Santander participou como jurado da 9ª edição do Concurso de Tese da 
Associação Latino-americana de CIência Política (Alacip) – Prêmio Guillermo O'Donnell. O concurso, no qual se 
avaliam as mais importantes teses doutorais de ciência política do continente, prestigia o argentino Guillermo 
O'Donnell, considerado o mais importante pesquisador da América Latina na área.

A visita técnica ocorrerá em 25/8, na disciplina “Tópicos em Segurança Internacional”, ministrada pela 
professora Thaís Vieira. As/os alunas/os de RI terão um panorama do serviço de inteligência brasileira, dando 
ênfase a assuntos como a carreira na Abin, inteligência, contrainteligência, terrorismo e contraterrorismo.

FCS mundo afora
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Com 13 anos de serviços à Universidade Federal de 
Goiás, Marcos Tadeu Viana é o novo servidor 
técnico-administrativo da FCS. Ele era lotado da 
Diretoria de Administração de Pessoas (DAP).

Marcos Tadeu é o novo TAE da FCS, 

que se despede da prof.ª Cintya

Administração
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Já a professora Cintya Maria Costa Rodrigues está se aposentando, depois de 27 anos dedicados 
à UFG, primeiramente no campus de Jataí e, desde 1999, nas Ciências Sociais, atuando na área 
de Antropologia. Obrigado pelo tempo de convivência e sucesso nos novos projetos!

Marcos chegou à unidade em 
meados de julho e já está à 
disposição para auxiliar o curso 
de Museologia, como secretário. 
Seja muito bem-vindo!
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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)


