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A HISTÓRIA REGISTRADA



Em sua ideia original, o boletim Informes FCS seria uma maneira de 
tornar mais ágeis informações relativas ao Conselho Diretor. Mas seu 
papel na unidade cresceu e vem se consolidando a cada edição. 
Aprimorar a rotina de comunicação interna é desafiador, mas 
necessário, e agradecemos a todos os que nos ajudaram até aqui. 

Ano 1 do boletim “Informes FCS”: busca por facilitar a comunicação interna
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Ao longo das edições, houve uma evolução gráfica, parte pela 
colaboração do estagiário Geovane Assunção, de Design Gráfico –
também autor da arte do 6º Simpósio Internacional da FCS – que 
sugeriu a adoção de ícones por assuntos. Como o boletim é um 
meio sucinto de informar eventos, publicações, seleções etc., criar 
hiperlinks para materiais externos foi a saída. Em 2023, outras 
novidades virão. Clique aqui para acessar todas as edições!

Comunicação

https://fcs.ufg.br/p/41360-informes-fcs


Mesmo após quase dois anos de pandemia, com 
isolamento e regras sanitárias a obedecer, a FCS 
encarou o desafio de realizar o 6º Simpósio 
Internacional da Faculdade de Ciências Sociais. Com o 
tema “A qualquer descuido da vida, a morte é certa...” 
– verso do poema Certidão de Óbito, de Conceição 
Evaristo –, o encontro foi híbrido (presencial e online). 

A abertura foi no auditório da Biblioteca Central, 
tendo a professora Leda Maria Martins, da UFMG, 
como conferencista (de amarelo, ao lado da 
professora Luciene Dias). A conferência final foi da 
filósofa italiana Silvia Federici, referência em estudos 
feministas, em atividade em formato remoto que teve 
a condução da professora Mariana Prandini Assis. 

Realização do 6º Simpósio Internacional foi desafio e ponto alto da FCS
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Retrospectiva



A recente avaliação quadrienal da Capes, divulgada 
em setembro, mostrou avanço das notas de três 
programas de pós-graduação da Faculdade de Ciências 
Sociais: o PPGAS (Antropologia Social) viu sua nota 
subir de 4 para 5. Já o PPGCP (Ciência Política) e o 
PPGPC (Performances Culturais) tiveram nota 
evoluindo de 3 para 4. Parabéns a técnicxs, docentes e 
discentes envolvidos em avançar a pesquisa na FCS!

Conquista: pós-graduações sobem na avaliação quadrienal da Capes
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Retrospectiva

Em 2022, docentes e estudantes da FCS foram premiadxs. O mestrando Henrique Borela, do 
PPGAS, ganhou o Prêmio Ana Maria Galano de longa-metragem por Mascarados, no 46º 
Encontro Anual da Anpocs. Thainá Gondim, também do PPGAS, recebeu o Prêmio Carole H. 
Browner, nos EUA; já a professora Suzane Vieira, em parceria com Danilo Rabelo, do Cepae / 
UFG, venceu o Prêmio Rubens Murillo Marques pelo Podcast Socializando”, criado em 2020.  

Prêmios para

docentes e

estudantes



Quarta-feira, 7/12, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 
(PPGCP/UFG) marca sua primeira década de existência com um evento a 
partir das 14 horas, no Miniauditório do Núcleo Takinahakỹ de Formação 
Superior Indígena (prédio atrás da Faculdade de Ciências Sociais). Em 
pauta, a evolução do PPGCP, os futuros desafios e, ainda, testemunhos de 
egressos do mestrado. Clique aqui para acessar toda a programação.

Há muito a festejar: o programa avançou na última avaliação quadrienal 
da Capes, divulgada em setembro, passando de nota 3 para 4, o que 
credencia a instituição do doutorado em Ciência Política, que deve ser 
aprovada no âmbito interno da UFG este mês e seguir para a Capes no 
início do próximo ano. 

Vida longa ao PPGCP (ou ao “upgrade” que virá, aguardemos...)!

PPGCP festeja 10 anos com muito a comemorar

5

Pós-graduação

https://cienciapolitica.fcs.ufg.br/n/162818-10-anos-do-ppgcp
https://cienciapolitica.fcs.ufg.br/n/162818-10-anos-do-ppgcp


Reunião estreita laços com estudantes indígenas e quilombolas da FCS
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Um encontro na quarta-feira, 30/11, reuniu docentes e estudantes indígenas da FCS. O objetivo foi estreitar os 
laços com os grupos – quilombolas também foram convidadxs –, ouvir demandas e demonstrar apoio ao sucesso 
acadêmico. Participaram representantes da Direção, coordenações de graduação e a área de assistência 
estudantil da Faculdade, além de docentes interessadxs no trabalho com as comunidades.

Discentes



O aluno da FCS Nattan Modesto, graduando de Ciências Sociais 
– Políticas Públicas, foi contemplado com uma bolsa de 
intercâmbio na Universidade Politécnica de Moçambique, em 
Maputo, pelo programa de Mobilidade AULP (Associação das 
Universidades de Língua Portuguesa). 

Além do curso em si, a bolsa contempla taxas da universidade, 
alojamento e alimentação. Porém, Nattan luta para ter o 
montante para conseguir pagar as passagens aéreas e o seguro 
de vida, que estão fora de seu orçamento. 

Para tanto, ele criou uma vaquinha online. Se quiser conhecer 
melhor a história dele e, então, também ajudar, clique aqui ou 
na imagem ao lado.

Estudante da FCS é contemplado com bolsa 

na África e pede ajuda para pagar viagem
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Discentes

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Conhe%C3%A7a_a_hist%C3%B3ria_de_Nattan_Modesto.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Conhe%C3%A7a_a_hist%C3%B3ria_de_Nattan_Modesto.pdf


Pibid e Residência Pedagógica dão largada para projetos em escolas públicas
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As atividades do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (Pibid) e da Residência Pedagógica tiveram impulso 
na FCS na semana passada. Uma reunião liderada pelas 
respectivas coordenadoras – professora Marcela Amaral e 
professora Jaqueline Oliveira – apresentou o trabalho que 
deve ser desenvolvidos por estudantes residentes do curso de 
Licenciatura em Ciências Sociais em escolas públicas.

Houve a apresentação dxs docentes que acompanharão as 
atividades das/dos residentes: Profa. Vanessa Alexandre (Cepi
Lyceu de Goiânia); Prof. Vandimar Marques (Colégio Estadual 
Jardim América); e Prof. Nelson Carneiro Junior (Colégio 
Estadual Dona Lourdes Estivalete Teixeira). Entre os objetivos 
principais estão, além da formação de alunxs, fortalecer as 
escolas públicas no Estado e aproximá-las da universidade. 

Discentes
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Agenda

O Ser-Tão – Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e 
Sexualidade da FCS inicia novo ciclo em torno de temáticas ligadas às 
questões de gênero e sexualidade, em intersecção com outros 
marcadores sociais da diferença e eixos de opressão. 

A data escolhida é a segunda-feira, 12/12, quando será exibido o 
filme Paris is Burning, documentário de 1990 dirigido pela 
estadunidense Jennie Livingston e que trata da cena drag queen na 
Nova York dos anos 1980, focando nos bailes (“balls”) e na dança 
vogue, entre outros elementos LGBTQIA+ daquele contexto.

A atividade começa às 17 horas, no Auditório Lauro de Vasconcellos 
(prédio Humanidades 1), Campus Samambaia. Após, haverá 
performance de pessoas ligadas à Cultura de Baile em Goiânia, no 
pátio do prédio. A exibição do filme durará cerca de 1 hora e meia, 
enquanto a performance tem previsão para 30 minutos. 

Filme e performance abrem ciclo do Ser-Tão
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Agenda

O Grupo de Estudos em Consumo, Cultura e Alimentação (Gecca) da FCS 
promove em seu canal no YouTube, nos dias 8 e 9 de dezembro (quinta e 
sexta-feira), o 1º Encontro de Alimentação e Cultura na América Latina. 
Estão programadas duas conferências (abertura e encerramento), além de 
quatro mesas de debate.

Confira a programação na íntegra e saiba quem são as/os debatedoras/es, 
clicando aqui. Já para acessar o evento, clique aqui e entre no canal do 
Gecca no Youtube.

Gecca faz encontro online sobre alimentação e cultura

INSCREVA-SE NO CANAL DA FCS 
NO YOUTUBE CLICANDO AQUI

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_cultura_na_am%C3%A9rica_latina.pdf
https://www.youtube.com/@GeccaUFG/streams
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_cultura_na_am%C3%A9rica_latina.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCFlWd9BAu_lKp--wfPuLzsA
https://www.youtube.com/channel/UCFlWd9BAu_lKp--wfPuLzsA


Estudantes do curso de Museologia se mobilizaram nas últimas 
semanas para conseguir viabilizar recursos para custerar sua 
participação no 5º Sebramus – Seminário Brasileiro de Museologia, 
que será realizado de 7 a 9 de dezembro em Porto Alegre, com o tema 
“Museologia em movimento: lutas e resistências”. 

Para tanto, organizaram uma arrecadação por meio de uma chave pix 
para quem quiser colaborar, no nome do aluno Filipe Silva Aguiar. A 
Quem quiser colaborar, basta copiar a chave aleatória abaixo:

7f3b1866-ffee-49aa-b444-2ef367175810

É a primeira viagem para evento nacional após a pandemia. O evento 
se inicia nesta quarta-feira, 7, com acolhida e credenciamento. 

Estudantes de Museologia promovem vaquinha 

para ir a evento da área no Rio Grande do Sul
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Eventos



A professora Suzane Vieira, da FCS, e o professor Danilo Rabelo, do Cepae, tiveram a 
publicação nos Textos FCC, da Fundação Carlos Chagas (FCC), o artigo “Podcast 
Socializando: a produção do podcast como instrumento de formação de professores de 
sociologia e meio de aprendizagem criativa”, como parte da premiação na 12ª edição do 
Prêmio Professor Rubens Murillo Marques, da FCC, conquistada pela dupla de docentes. 

O artigo relata a experiência formativa e a abordagem de aprendizagem criativa por 
meio do Podcast Socializando, projeto iniciado em 2020. Clique aqui para acessar o 
artigo ou aqui para a íntegra da publicação. 

Projeto Podcast Socializando vira artigo nos “Textos FCC”
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Docente da FCS discute Covid-19 e negacionismo na categoria médica
A negação da ciência por profissionais da medicina durante a pandemia foi tema de artigo do professor da FCS 
Edmar Aparecido, publicado no volume 24 (n. 43) da Fronteiras – Revista de História, da Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD). Intitulado “O negacionismo político-científico no cotidiano de trabalho da categoria 
médica: uma análise com base na história oral”, o texto tem índex Qualis A3 e pode ser acessado clicando aqui.

Publicações

https://publicacoes.fcc.org.br/textosfcc/article/view/9899
https://publicacoes.fcc.org.br/textosfcc/issue/view/379/246
https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS/article/view/15914/9042
https://publicacoes.fcc.org.br/textosfcc/issue/view/379/246


O livro Uso de la fuerza en el marco de protestas sociales: aportes 
prácticos a partir de un análisis comparado de normativas 
nacionales, lançado pela Fundação Konrad Adenauer, teve a 
participação da professora da FCS Mariana Prandini Assis como 
coautora. Para conferir a publicação, clique aqui. 

Em 11 de novembro, a docente também participou, como 
comentadora, do evento “A workshop on Legal Interpretation
with Duncan Kennedy”. Ducan é professor emérito da faculdade 
de direito da Universidade de Harvard e um dos fundadores dos 
estudos críticos do direito. Realizado pela Queen Mary 
University (Londres) e pelo Grupo de Estudios Críticos en
Política, Derecho y Sociedad (PoDeS) – do qual Mariana faz parte 
–, o evento pode ser visto clicando aqui.

Professora é coautora de livro sobre protestos 

sociais da Fundação Konrad Adenauer
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Publicações

https://www.kas.de/documents/271408/16552318/CDH+CEJIL+KAS+PROTESTA+WEB.pdf/49735cd8-8372-1df6-8b29-7753aa68d29b?t=1659648722179
https://www.youtube.com/watch?v=t0U2C_7dy0M
https://www.kas.de/documents/271408/16552318/CDH+CEJIL+KAS+PROTESTA+WEB.pdf/49735cd8-8372-1df6-8b29-7753aa68d29b?t=1659648722179


Destinada a ser um ponto de apoio para integrantes da 
comunidade acadêmica da FCS que tenham de levar seus 
pequenos e suas pequenas à unidade, a Sala das Crianças 
recebeu novas cores, pelas mãos da artista plástica Polli de 
Castro, graduada na Faculdade de Artes Visuais da UFG.

A pintura lúdica torna o ambiente mais aconchegante. O 
espaço fica no térreo do bloco B do prédio Humanidades 2 e 
conta ainda com brinquedos, computador, de mesa, trocador, 
berço, micro-ondas, carrinho e armário. 

Polli de Castro doou sua arte para a faculdade, após contato 
da professora Andréa Vettorassi (foto menor). Para conhecer 
seu trabalho, acesse seu Instagram clicando aqui. Quem 
quiser ajudar nos custos da artista com tintas e combustível, 
pode contribuir via PIX, com a chave 84146850134 (CPF).

Nova vida para a Sala das Crianças
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Administração

https://instagram.com/pollidicastro


A novidade do mês de novembro na 
FCS foi o plantio de mudas de árvores 
nativas do Cerrado na parte externa 
do prédio de Humanidades 2. 
Participaram da atividade, que foi 
executada pelo sr. Vicente, da Seinfra, 
Ana Maria, Juliana Luis e Letícia
Angélica e os professores Fausto
Miziara e Luiz Mello.

O projeto se iniciou em setembro, 
com a ornamentação da parte interna 
do prédio com plantas e samambaia, 
por iniciativa de servidorxs técnico-
administrativxs. Toda a comunidade 
acadêmica está convidada a dar sua 
colaboração ao verde na faculdade!

Plantio de mudas dá sequência a projeto de 

tornar FCS com mais verde e qualidade de vida
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Administração
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Que venham novos tempos 

para a universidade pública!
Os últimos anos foram de penúria para a ciência, o 
ensino e a pesquisa em geral, mas de modo particular, 
para as universidades e institutos federais. A UFG 
sentiu como nunca, com o corte sistemático da maior 
parte de seus recursos, condição com que chega a 
este último mês do governo que termina.

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva será um marco da 
renovação da esperança de mudar isso em 180 graus 
e fazer diferente. O Brasil deve se destacar não só por 
sua safra; a ciência tem seu lugar. A FCS, em particular, 
vê como um momento especial para a comunidade 
acadêmica a posse do novo presidente da República, 
dia 1º de janeiro, em Brasília. A democracia agradece!

Democracia
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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)


