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Projeto mira tempo e 

autocuidado discente

ILUMINAÇÃO REFORÇADA NO HUMANIDADES 2 NO NOVO SEMESTRE

Referências das Ciências Sociais em 

Goiás ganham perfil biográfico na SBS



A dupla formada pela professora da FCS Suzane de Alencar 
Vieira e pelo professor Danilo Rabelo, do Centro de Ensino 
e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae/UFG), conquistou a 
12ª Edição do Prêmio Professor Rubens Murillo Marques.
A premiação foi pelo projeto “Podcast Socializando: a 
produção do podcast como instrumento de formação de 
professores de sociologia e meio de aprendizagem 
criativa”. 

Criado no semestre 2020/2 como projeto de estágio ligado 
ao curso de Ciências Sociais - Licenciatura, o podcast teve 
sete episódios com temas relacionados às ementas das 
disciplinas de Sociologia do Cepae com didática orientada 
ao contexto social dos estudantes. A segunda temporada 
está em construção e dois episódios estão em fase de 
edição. O tema da segunda temporada é “Inclusão e 
democracia”.
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Podcast de parceria FCS-Cepae vence prêmio nacional

Premiação
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Personalidades

A partir do último mês, a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) passou a prestar homenagem em sua página 
a três docentes da FCS/UFG que são referências para as Ciências Sociais: Dalva Borges, Francisco Rabelo e 
Jordão Horta Nunes receberam perfis biográficos.

A egressa Najla Franco Frattari, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) depois de ter feito 
graduação (Ciências Sociais) e mestrado (Sociologia/PPGS) na UFG, escreveu o perfil de Dalva. Najla é 
professora efetiva do Instituto Federal de Goiás (IFG) – Campus Goiânia. Ambos professores efetivos e também 
egressos do PPGS/UFG, Marcelo Brice (Universidade Federal do Tocantins/UFT) e Hemerson Ferreira Júnior 
(Universidade Federal do Norte do Tocantins/UFNT) escreveram a nota sobre “Chico” Rabelo. Já o artigo sobre 
Jordão foi elaborado pela professora Tatiele Pereira de Souza, do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Ela, como 
Marcelo e Hemerson, fizeram todo o percurso acadêmico na FCS e no PPGS/UFG, da graduação ao doutorado.

Dalva e Rabelo já se aposentaram. Jordão continua na ativa como um dos quadros mais produtivos da 
Faculdade. Para acessar os perfis biográficos, clique sobre o nome de cada um: Dalva, Rabelo e Jordão.

Registro histórico: SBS inclui perfis de docentes da FCS escritos por egressxs

https://www.sbsociologia.com.br/project/dalva-maria-borges-de-lima-dias-de-souza/
https://www.sbsociologia.com.br/project/francisco-chagas-evangelista-rabelo/
https://www.sbsociologia.com.br/project/jordao-horta-nunes/


O professor Luis Felipe Kojima Hirano teve publicados dois textos –
um ensaio fotográfico e uma entrevista experimental – na GIS -
Gesto, Imagem e Som – Revista de Antropologia, da Universidade 
de São Paulo (USP), que é bilíngue e tem índex A3.

O ensaio foi intitulado “Mirror of memory: Sylvia Caiuby Novaes 
through photography” / “Espelho da memória: Sylvia Caiuby 
Novaes através da fotografia” e pode ser acessado clicando aqui.

Já a entrevista tem como título “Dwellings, jabuticabas and
affections — trajectories with Sylvia Caiuby Novaes” / “Habitações, 
jabuticabas e afetos – trajetórias com Sylvia Caiuby Novaes” e 
pode ser lida clicando aqui.

Prof. Luis Hirano publica em revista da USP
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Publicações

https://www.revistas.usp.br/gis/article/view/195267/184956
https://www.revistas.usp.br/gis/article/view/194355/182590


Mariana Prandini Assis, professora da FCS, publicou texto na página do Washington Brazil Office (WBO), uma 
ONG estadunidense pró-democracia. Escrito em inglês e intitulado “Speaking the A word in the Brazilian 
Presidential Elections”, o texto aborda a temática da legalização do aborto diante das eleições presidenciais
deste ano no País (clique aqui para acessar a íntegra do texto).

Aborto, sexualidade e eleições em debate com a profª Mariana Prandini

5

A docente também participou do programa Mundo 
UFG, da TV UFG, debatendo educação sexual, 
importunação e assédio com o egresso do PPGS 
Adriano Passos (clique aqui para assistir ao vídeo). 

Outras participações de Mariana foram no podcast 
Futuro do Cuidado, também sobre eleições e a 
questão do aborto (clique aqui); em matéria do 
Jornal Opção sobre número de mulheres eleitas 
em Goiás (clique aqui); e na Revista AzMina, sobre 
o medicamento misoprostol (clique aqui).

FCS na mídia

https://www.braziloffice.org/en/articles/speaking-the-a-word-in-the-brazilian-presidential-elections
https://www.youtube.com/watch?v=5FY3P6frkXg
https://www.youtube.com/watch?v=5FY3P6frkXg
https://open.spotify.com/episode/6duhzk3aNXpZTd98EKtl6D?si=DHDUyokcSlO0wZcRd7Ds2w&nd=1
https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/numero-de-mulheres-eleitas-dobra-da-assembleia-legislativa-mas-quantidade-nao-e-representativa-432509/
https://azmina.com.br/reportagens/misoprostol-o-remedio-para-aborto-que-poderia-salvar-vidas/
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Atenção, estudantes: vem aí um projeto 

sobre autocuidado e gestão de tempo

A Faculdade de Ciências Sociais (FCS), em conjunto com a Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis (Prae) vai promover o projeto Tempo e Autocuidado. Serão três encontros, 
todos no Miniauditório Marielle Franco (prédio Humanidades 2), para quem quer usar 
melhor seu tempo, observar dificuldades na atenção às próprias necessidades e melhorar 
o rendimento acadêmico.

A reunião de abertura será no dia 20/10 (quinta-feira), a partir das 15 horas, com o tema 
“Cabe tudo no seu tempo?”. Mais dois encontros estão programados para 3/11 e 17/11, 
também às quintas-feiras, com os temas “Autocuidado e assertividade nas relações 
humanas” e “Vivência acadêmica ética, eficaz e prazerosa”, respectivamente. 

O público-alvo são alunxs da graduação e da pós, mas as reuniões serão abertas. Não há 
taxa de inscrição, que será feita na hora do evento, que será presencial e também online. 
A participação dará direito a certificados.

Agenda



O Planejamento Semestral da Faculdade de Ciências Sociais 
ocorre em 13 e 14/10 (quinta e sexta-feira), no Miniauditório 
Marielle Franco (prédio de Humanidades 2).

As atividades se iniciam às 9 horas, com uma conversa com os 
convidados especiais Israel Trindade e Felipe Terra, 
respectivamente pró-reitor de Graduação e pró-reitor de Pós-
Graduação da UFG. Após um intervalo, será a vez de Luana 
Ribeiro e Fabíola Fiaccadori, respectivamente pró-reitora de 
Extensão e Cultura e pró-reitora adjunta de Pesquisa e Inovação.

No período da tarde, bem como na manhã seguinte, a 
programação visa cursos, áreas e programas de pós. O evento se 
encerra com reunião ordinária do Conselho Diretor, às 14 horas.

FCS realiza planejamento para o 2º semestre letivo de 2022
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Agenda



A melhoria do sistema de iluminação aumentou a 
sensação de segurança para servidorxs e estudantes 
que transitam pela área do prédio de Humanidades 2, 
especialmente no período noturno. Era uma demanda 
aguardada há algum tempo pela comunidade da FCS e 
dos demais cursos que usam as dependências. 

Iluminação melhora no Humanidades 2

Administração
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“Estante do conhecimento” 

tem livros e textos para doação 

A FCS tem livros e textos disponibilizados para doação. Os 
exemplares foram organizados tematicamente pelo servidor 
TAE Euller Gontijo. A estante se encontra embaixo da 
escada do prédio de Humanidades 2 e tem acesso livre. 
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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)


