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PPGS escolhe dissertações 

e teses para publicação
Prédio Humanidades 2 

conheça melhor a “casa” da FCS

FEIRA DE ESTÁGIOS 

oportunidade 

para estudantes 

ampliarem 

perspectivas

Aluno do PPGAS ganha 

prêmio da Anpocs por filme
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Nesta edição do boletim Informes FCS vamos fazer uma 
breve apresentação das principais instalações do prédio 
Humanidades 2, especialmente para o público discente. 
A construção tem dois blocos (A e B), cada um com dois 
pavimentos, um térreo (T) e um andar superior (S). 
Sendo assim, uma “sala AS” está no pavimento superior 
do Bloco A e uma “sala BT” se encontra no térreo do 
Bloco B – um bloco é ligado ao outro por rampas.

Hora de conhecer melhor o prédio de Humanidades 2: Bloco A
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No térreo do Bloco A (salas AT), o Miniauditório Marielle Franco 
é o espaço de mais destaque. Nele também estão as secretarias 
de graduação da FCS e da Fafil e as de pós da FCS (PPGS, PPGAS, 
PPGCP e PPGPC), além de uma sala multiuso e as diretorias e 
coordenações de cursos. Na parte superior (salas AS), estão duas 
salas de defesa da FCS (AS-01 e AS-03), além de sala de estudos e 
uma sala de defesa e a coordenação de pós, ambas da Fafil.

Administração



Utilizado desde 2015, mas inaugurado oficialmente 
em dezembro de 2021, o prédio Humanidades 2 
tem prioridade para a administração das faculdades 
que abriga, mas passou a receber aulas de 
disciplinas de graduação e pós da FCS e da Fafil.
O Bloco B, andar térreo (salas BT), tem gabinetes de 
professorxs da FCS, sala do Centro Acadêmico de 
Ciências Sociais (Caciso), sala da empresa júnior 
(Firenze) e a Sala das Crianças (nome provisório), 
para auxiliar estudantes e servidorxs que, em uma 
eventualidade, precisem levar seus filhos para suas 
atividades. A parte superior do mesmo bloco (salas 
BS) tem gabinetes de docentes da FCS e da Fafil, 
além de receber núcleos e grupos de pesquisa. 

Apoio a pais e mães, gabinetes e 

núcleos: o “mapa” do Bloco B

8

Administração



Com o tema “Vivência acadêmica ética, eficaz e prazerosa”, a psicóloga Natália Beatriz, da Prae/UFG, encerra na 
quinta-feira, 17/11, às 15 horas, o projeto Tempo e Autocuidado, realizado em parceria com a FCS no 
Miniauditório Marielle Franco (prédio Humanidades 2, térreo) e também transmitido pelo canal da FCS no 
YouTube. Você pode acessar os encontros anteriores – “Cabe tudo no seu tempo?” e “Autocuidado e 
assertividade nas relações humanas” – clicando aqui e aqui, respectivamente.

Último encontro do projeto Tempo e Autocuidado se realiza dia 17/11
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Agenda

O 4º Encontro do Grupo de Estudos, Pesquisa e Ações de Extensão em 
Performances Culturais, Memória Social e Museologia (Gepemm) tem duas 
lives nesta quarta-feira, 9/11, com o tema “Diálogos entrelaçados entre 
Performances, Memória e Museologia”. A primeira ocorre às 17 horas, com 
o lançamento do livro Entre Giros, Esmolas e Donzelas (clique aqui para 
acessar). A segunda, às 19 horas, será a mesa-redonda “Performances 
Culturais e Perspectivas Decoloniais Indígenas” (clique aqui para assistir).

Dois eventos do Gepemm nesta 4ª-feira

https://www.youtube.com/watch?v=CLqSB5RYnwM
https://www.youtube.com/watch?v=CA4jsiS8ukQ
https://www.youtube.com/watch?v=94h6rPbJGqk
https://www.youtube.com/watch?v=WUheIxpVQTw


Em visita que tem o professor da FCS Sebastião Rios 
na coordenação, a Cia. de Santos Reis da 
Inhuminha vai realizar apresentações em Goiânia, 
nesta sexta-feira, 11/11. Na capital, o grupo vai 
passar pelo CAP/Cebrav, pela manhã, pelo 
FAC/SeCult, no início da tarde, e encerra o giro com 
apresentação na Reitoria da UFG, às 17 horas.

As apresentações do grupo visam também divulgar 
presencialmente o livreto e CD Cia de Santos Reis 
da Inhuminha – de autoria de Sebastião Rios e 
Talita Viana e com fotografias de Rogério Neves –, 
até agora só lançado no formato remoto. Para ter 
acesso a mais detalhes sobre os eventos do grupo 
em Goiânia, clique aqui.

Cia. de Santos Reis da Inhuminha faz evento na Reitoria da UFG
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Agenda

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Cia_Reis_Inhuminha_Evento_divulgac%CC%A7a%CC%83o.pdf


A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd/UFG) está convidando a comunidade 
acadêmica para  participar da Feira de Estágios, que integra a programação 
do 19º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex), cuja temática 
é “Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e 
inovação no Brasil”.

Toda a agenda será realizada de 22 a 25 de novembro, no Centro de 
Cultura e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal (Campus Samambaia). A 
proposta da Feira de Estágios – que oferecerá vagas de estágio para 
estudantes do ensino médio, técnico e superior – é mostrar caminhos para 
a inserção no mundo do trabalho.

Feira de Estágios abre a estudantes chance para ampliar perspectivas
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Eventos

O evento terá atendimentos, com plantão de dúvidas, da Central de Estágios UFG/Prograd, contando com a 
presença dos agentes integradores para divulgar a oferta de vagas. Estudantes podem fazer cadastro de forma 
gratuita no estande da Prograd durante o 19º Conpeex e até concorrer a mais de uma vaga.
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PPGS seleciona 2 teses e 1 dissertação para publicação

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS/UFG) divulgou o resultado da seleção de teses e 
dissertações do programa escolhidas para publicação. Foram escolhidos, pela ordem, os trabalhos “Religião e 
política: a Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional (tese), de Naiana Zaiden, orientada pelo prof. 
Flávio Sofiati; “‘Você, só que melhor’: Biohacking e os sentidos do aprimoramento na contemporaneidade” 
(tese), de Deyvid Santos Morais, orientado pela profa. Eliane Gonçalves; e “Reconhecendo a cidade: Pichações 
feministas em Goiânia” (dissertação), de Milena de Souza, orientada pelo prof. Camilo Braz. O resultado final 
pode ser conferida clicando aqui.

Pós-graduação

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/109/o/SEI_UFG_-_3300700_-_Ata.pdf?1667230625


Henrique Borela, mestrando do Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social (PPGAS/UFG) e egresso do curso de Ciências Sociais da 
FCS/UFG, ganhou o Prêmio Ana Maria Galano de melhor longa-metragem 
por Mascarados, no 46º Encontro Anual da Associação Nacional de Pesquisa 
e Pós-Graduação em Ciências Sociais (Anpocs). 

O filme, de 2020, é uma etnoficção sobre trabalhadores da pedreira de 
Pirenópolis na véspera da Festa do Divino, a mais tradicional da cidade 
goiana. No enredo, uma ordem judicial obriga as pessoas mascaradas da 
festa a sair com um número de identificação. Insatisfeitos com a medida, um 
grupo deles tenta invadir a prefeitura.

Henrique dividiu o roteiro e a direção de Mascarados com sua irmã, Marcela 
Borela. Para assistir ao próprio Henrique falando sobre o filme, clique aqui.
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Aluno do PPGAS ganha prêmio 

da Anpocs por longa-metragem 

Premiação

https://www.youtube.com/watch?v=1z16A3ALZZU


O professor Fernando Filgueiras publicou o artigo “The politics of AI: 
democracy and authoritarianism in developing countries”, no Journal of
Information Technology and Politics. Como docente, ele leciona no 
curso de Ciências Sociais e integra o Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Política (PPGCP). Suas áreas de atuação: governança de políticas 
públicas, governança digital, inteligência artificial e sistemas 
sociotécnicos. Para acessar o artigo, clique aqui.

Democracia, autoritarismo e inteligência artificial em artigo de docente da FCS
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Descentralização administrativa em discussão
As professoras da FCS Camila Romero Lameirão e Débora Ferreira da 
Cunha assinam o artigo “Entre Avanços e Recuos, o Ambíguo Processo de 
Descentralização Intramunicipal em Goiânia”, publicado na edição recente 
da Revista de Administração Municipal. No texto, elas discutem o 
processo de descentralização administrativa em Goiânia.
Para acessar a edição completa da revista, clique aqui.

Publicações

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19331681.2021.2016543?journalCode=witp20
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/camila_romero.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/camila_romero.pdf


A professora Luciana Dias publicou o artigo 
“Negritando esperanças nas encruzilhadas dos 
saberes: pelo reconhecimento de uma epistemologia 
negra no espaço acadêmico” no livro Saberes das 
lutas do movimento negro educador (Editora Vozes), 
organizado pela professora Nilma Lino Gomes.

Por uma epistemologia negra
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Publicações

INSCREVA-SE NO CANAL DA FCS 
NO YOUTUBE CLICANDO AQUI

https://www.youtube.com/channel/UCFlWd9BAu_lKp--wfPuLzsA
https://www.youtube.com/channel/UCFlWd9BAu_lKp--wfPuLzsA


A Sala das Crianças (nome provisório) já está 
em funcionamento na sala BT-15 do prédio 
Humanidades 2. O espaço foi idealizado para 
ajudar quem precisa levar crianças para 
desenvolver sua atividade na FCS. 

Espaço para dar suporte a mães

e pais durante atividades
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FCS quer discutir animais abandonados

Iniciativa do corpo de servidorxs da FCS quer ajudar a 
propor soluções para a questão dos animais abandonados 
na área do Campus Samambaia. O grupo de discussão ainda 
está em formação e se encontra aberto para quem queira 
participar. Entre em contato conosco pelo e-mail da CCOM 
(comunicação.fcs@ufg.br)!

Administração

mailto:comunicação.fcs@ufg.br
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