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Iniciativa quer fazer o 

Humanidades 2 ficar mais verde 

Servidorxs da FCS 

leem Carta pela 

Democracia



O espaço físico interno e externo do prédio de Humanidades 2, onde funciona a 
administração da FCS, deve ficar mais verde e florido. Tudo vai depender da adesão 
ao plantio e ornamentação de suas instalações. 

A ideia surgiu de forma coletiva, por conversas informais entre servidorxs e ganhou 
apoio da administração da Faculdade. TAEs tomaram a frente, levando plantas 
ornamentais e mudas para as instalações da unidade. A primeira “habitante” dos 
corredores é uma samambaia adulta, no hall de entrada, doada pelo servidor 
Salomão Carvalho. Ele considera que o espaço ficará mais humanizado e agradável 
para a convivência. “As plantas trazem isso”, diz. 

Quem quiser colaborar de alguma forma pode procurar as equipes das Secretarias 
de Graduação e Pós-Graduação, que estão à disposição para orientar. Bento, filho 
da secretária do PPGS, Letícia Angélica Ferreira, aprovou o novo projeto. 

Selo #ficaadica = sugestões e ações que valem a pena!

Prédio Humanidades 2 com mais verde e mais flores
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Extensão
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Realizado de 10 a 12/8, o 6º Simpósio Internacional da Faculdade de Ciências 
Sociais – “A qualquer descuido da vida, a morte é certa...” movimentou a UFG e 
trouxe grandes contribuições de convidadxs e participantes. Foram conferências, 
mesas-redondas, grupos de trabalho (GTs) e minicursos, em formato presencial, 
remoto e híbrido.

Agora os anais dos GTs estão em uma página no site da FCS. Clique aqui
para acessar e conferir resumos e trabalhos completos que registram 
uma parte da história do evento.

Página dos anais do 6º Simpósio Internacional da FCS já está no ar. Acesse!

3

A comissão organizadora do 6º Simpósio Internacional da FCS informa que está em fase de conclusão da 
verificação das presenças e participações nos GTs, minicursos e demais eventos. Sendo assim, no decorrer 
de setembro todos os certificados deverão disponibilizados às/aos interessadas/os.

Comissão entrega todos os certificados a participantes ainda em setembro

Simpósio

https://fcs.ufg.br/p/43429-anais-do-6-simposio-internacional-da-faculdade-de-ciencias-sociais-a-qualquer-descuido-da-vida-a-morte-e-certa


Vão até dia 15 de outubro as inscrições para o processo seletivo à turma 2023 do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP/UFG). Serão disponibilizadas 16 vagas, metade 
reservada para a área de Estudos Políticos Contemporâneos e outra metade para a área de 
Relações Internacionais. 

O período de inscrição começou no dia 26 de agosto e se concluirá no dia 15 de outubro. Para 
consultar o edital do processo seletivo e o formulário de inscrição, clique aqui. 
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PPGCP recebe inscrições para turma 

2023 do mestrado em Ciência Política

Concursos e seleções

O governo de Goiás abriu inscrições a um concurso público com mais de 5 mil vagas para docentes do ensino médio da 
rede pública, com salários que vão de R$ 1,9 mil a R$ 3,9 mil. Serão ofertadas 123 vagas para a área de Sociologia.

As inscrições podem ser feitas pela internet até 12/9, ao valor de 100 reais. Para acessar o edital, clique aqui; já para 
fazer sua inscrição, clique aqui.

Concurso para professor do Estado tem 123 vagas em Sociologia

https://cienciapolitica.fcs.ufg.br/p/43324-selecao-2023
https://s3.glbimg.com/v1/AUTH_e4d2bfadf5b24cb1b522c328c495d86e/G1/TV Anhanguera GO/edital concurso professores.pdf
https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=fe76ef78


Ambas dos quadros do Programa de Pós Graduação em 
Performances Culturais (PPGPC/UFG), a professora da FCS Vânia 
de Oliveira e Lara Satler, docente da Faculdade de Informação e 
Comunicação (FIC), lançaram no dia 9/8 o livro Performances da 
Recepção. O terceiro organizador foi o professor Ricardo Pavan, 
também da FIC.

O livro contém 17 artigos, divididos em três eixos e contando os 
textos introdutórios. Para baixar a publicação, clique aqui.

Para rever o lançamento da publicação é possível acessar os canais 
do YouTube Enredos Digitais e Pensar Direitos Humanos.

Docentes do PPGPC lançam 

“Performances da Recepção”

Publicações
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/performancesdarecepcao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sjNaQ3aTGqc
https://www.youtube.com/watch?v=wabDPWzvOwU
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/688/o/performancesdarecepcao.pdf
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A egressa da FCS Lauanda Meirielle dos 
Santos – graduada em Ciências Sociais e 
mestra em Sociologia (PPGS/UFG), participará 
em setembro da 4ª Cúpula Internacional de 
Juristas e Mulheres Líderes apresentando o 
tema “Direitos humanos e tráfico de 
mulheres”. Atualmente, ela é doutoranda em 
Antropologia na Bircham University (EUA).

FCS mundo afora

A acadêmica Lara Fernandes Barbosa, bolsista da Coordenação de Comunicação da FCS (CCOM/FCS), 
vai apresentar seu trabalho de conclusão de curso de Ciências Sociais no dia 6/9, às 17 horas. 
A orientadora do TCC, intitulado “A agenda feminista pelo direito ao aborto e a ascensão do 
conservadorismo no Brasil contemporâneo”, é a professora Eliane Gonçalves. 

Lara também é da equipe do projeto Politizar na Câmara de Goiânia e já foi bolsista do núcleo de 
estudos Ser-Tão. A ela, nossos cumprimentos pela etapa de sua vida acadêmica que está se cumprindo!

Bolsista da CCOM, Lara Fernandes defende seu TCC

Discentes

Egressa da FCS 

participa de cúpula 

internacional



A Comunidade FCS se juntou ao mais de 1 milhão de cidadãs e 
cidadãos que assinaram a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em 
defesa do Estado Democrático de Direito!, documento apartidário 
que foi divulgado no dia 11/8, por iniciativa da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo (USP).

A instituição foi a mesma que 45 anos atrás, desafiando a ditadura 
então vigente, elaborou a Carta aos Brasileiros, lida pelo jurista e 
professor Goffredo Telles Jr. e na qual se baseou o novo texto, que 
se fez necessário diante dos ataques recentes às instituições 
democráticas nos tempos atuais.

Servidorxs docentes e TAEs fizeram a leitura da carta, que foi 
publicada nas redes sociais da faculdade e pode ser acessada 
clicando aqui.

Servidorxs leem carta pelo Estado de Direito

Democracia
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https://www.instagram.com/p/Ch4f9dhNWeV/
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A trajetória acadêmica do novo professor substituto da Faculdade de Ciências 
Sociais é de “prata da casa” na íntegra.

Filipe Augusto Couto Barbosa fez graduação em Ciências Sociais, depois 
mestrado (Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/PPGAS) e 
doutorado em Sociologia (Programa de Pós-Graduação em Sociologia/PPGS). 

O novo docente foi aprovado em recente processo seletivo e passa a compor o 
quadro da Faculdade. Seja bem-vindo!

100% formado na FCS, Filipe Barbosa assume como docente substituto

Administração
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Como ocorre a cada início de semestre, o Planejamento do semestre 2022/2 da FCS vai ocorrer em 13 e 
14/10 (quinta e sexta-feira). O encontro, com docentes e TAEs, será presencial e está agendado para o 
Miniauditório Marielle Franco (Humanidades 2). As aulas do segundo semestre se iniciam dia 17/10.

Planejamento para o 2º semestre já tem datas reservadas no calendário
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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)


