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REUNIÃO CONJUNTA

Fafil, FCS e FH 

discutem rumos 

para trilhar

1ª pós da FCS, PPGS volta a ter nota 4 na Capes

BSHU, três turnos para 

atender às Humanidades
Silvia Federici

Aline
David



FCS e UFG passam a ter docente à frente de 

comitê da Associação Brasileira de Antropologia

2

O professor Luis Felipe Kojima Hirano é o novo coordenador do Comitê de Antropologia 
Visual da Associação Brasileira de Antropologia (CAV-ABA). A coordenação será 
compartilhada com a professora Fabiana Bruno, da Unicamp. 

É a primeira vez que esse comitê tem a coordenação de um docente da FCS/UFG, 
representação estratégica no cenário da antropologia brasileira e também para a 
avaliação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGAS/UFG) na Capes. 
Como coordenadores, Luis Felipe e Fabiana vão buscar consolidar uma antropologia 
visual pública no Brasil. 

O CAV-ABA existe desde 1999 e, como diz no próprio site, “trata dos debates fundamentais 
sobre a institucionalização da Antropologia Visual no Brasil, articulando uma rede que 
formou gerações de pesquisadores e professores atuantes nos grupos de pesquisa e 
laboratórios de Antropologia Visual em diferentes universidades no Brasil e no exterior”.

Pós-graduação

https://cavantropologiavis.wixsite.com/cavaba
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Com o tema “Outras paisagens: A Sociologia como horizonte”, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
(PPGS/UFG) vai realizar seu 5º Seminário das Linhas de Pesquisa de 14 a 16 de fevereiro. As informações 
básicas estão em um link (clique aqui para acessar) e a professora Lucinéia Scremin é a responsável pela 
comissão organizadora.

O PPGS se encontra em festa: com a revisão dos parâmetros, o programa recuperou a nota 4. Dessa forma, 
volta a ter requisitos para, caso aprovado pela Capes, oferecer novamente o curso de doutorado.

De volta à nota 4 na Capes, PPGS faz 5º Seminário das Linhas de Pesquisa

Pós-graduação

https://www.even3.com.br/v-seminario-de-linhas-de-pesquisa-ppgs-ufg-302972/
https://www.even3.com.br/v-seminario-de-linhas-de-pesquisa-ppgs-ufg-302972/


PPGCP celebra 10 anos com confraternização, retrospectiva e projeções 
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Com uma boa presença de docentes, alunxs e egressxs, o 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP/UFG) 
comemorou sua primeira década de existência no dia 7 de 
dezembro. 

A abertura contou a com a presença do pró-reitor adjunto da 
PRPG e diretor-geral da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFG, 
Wilson José Flores Júnior; do diretor da FCS, Luiz Mello; da 
coordenadora adjunta do PPGCP, Denise Paiva; e do coordenador 
do PPGCP, Carlo Patti.

Pós-graduação

Quem passou pela coordenação do programa falou brevemente. Pioneira à frente do PPGCP, de 2012 a 2014, a 
professora Denise fez exposição com o tema “A área de Ciência Política da UFG e o nascimento do PPGCP”; depois 
vieram Franck Tavares (2015-2017), por vídeo; Pedro Santos Mundim (2017-2020); e o coordenador do programa, 
Carlo Patti. Egressxs também falaram e o evento foi encerrado com uma confraternização e foto de participantes.



Artigo de professor sobre atos terroristas repercute em países sul-americanos
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O impacto internacional da tentativa de golpe perpetrada pela extrema 
direita bolsonarista contra a maior democracia da América Latina foi 
considerável. 

Vários especialistas da academia, inclusive da UFG, foram procurados 
pela mídia estrangeira para explicarem o que ocorreu. 

O professor peruano Carlos Ugo Santander, da FCS teve seu texto 
“Brasilia, un calco de Washington”, em espanhol, publicado em vários 
veículos de comunicação do continente, como os jornais El Nacional, da 
Venezuela; El Universo, do Equador; e El Mostrador, do Chile (para 
acessar, clique sobre o nome do periódico).

Outro artigo do docente foi “Las fuerzas armadas y el vandalismo en 
Brasilia”, publicado no chileno La Tercera (clique aqui para acessá-lo).

FCS na mídia

https://www.elnacional.com/opinion/brasilia-un-calco-de-washington/
https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/brasilia-un-calco-de-washington-nota/
https://www.elmostrador.cl/opinion-newsletter/2023/01/11/brasilia-un-calco-de-washington/
https://www.latercera.com/la-tercera-sabado/noticia/columna-de-carlos-ugo-santander-las-fuerzas-armadas-y-el-vandalismo-en-brasilia/OXC5YF7CRFFM3FT7MLKH6IS5FI/
https://www.elnacional.com/opinion/brasilia-un-calco-de-washington/
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De 6 a 10 de fevereiro, será realizado, no Campus Samambaia, 
o 13º Seminário REM-Goiás: Museologia, Corpo e Políticas 
Museais. A promoção é da Rede de Pessoas Educadoras em 
Museus de Goiás (REM-Goiás), Rede de Ocupações e Parcerias 
Acadêmicas (Ropa) e do curso de Museologia da FCS/UFG.

O link para inscrição pode ser obtido clicando aqui. Para 
informações gerais e acesso à íntegra do calendário do 
evento, clique aqui.

A coordenação da REM-Goiás finalizará a gestão 2021-2022 e 
convoca para abertura de nova chapa para composição da 
próxima gestão para o biênio 2023-2024. Mais informações 
podem ser obtidas pelo e-mail remgoias@gmail.com.

REM-Goiás, Ropa e curso de Museologia 

realizam 13º Seminário em fevereiro

Eventos

https://forms.gle/t38D8aRTQ5FwG8AV9
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Programa%C3%A7%C3%A3o_preliminar_e_Orienta%C3%A7%C3%B5es_para_envio_de_resumos_no_XIII_Semin%C3%A1rio.pdf
E:/Desktop/FCS/Informes FCS/n.15/remgoias@gmail.com


O Núcleo Caroá – Coletivo de Antropologia das Resistências e Ontologias 
Ambientais realiza, de 1º a 3 de fevereiro, o seminário “Terraço Caroá: 
Antropologia da vida, políticas da natureza e éticas ecológicas dissidentes”, no 
Miniauditório Marielle Franco (prédio de Humanidades 2). O evento contará com 
antropólogas/os de instituições como Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul (Uems) e Universidade de Brasília (UnB). 

Nos simpósios, graduandas/os da FCS, mestrandas/os e doutorandas/os de 
diversos programas de pós-graduação da UFG – entre eles PPGAS e PPGS, da FCS 
– vão expor suas pesquisas. O evento é presencial e as conferências e mesas-
redondas serão transmitidas por canais do YouTube do Núcleo Caroá e do PPGAS. 

Para se inscrever como ouvinte, preencha o formulário clicando aqui; para mais 
detalhes da programação, acesse o site do Núcleo Caroá clicando aqui.

Núcleo Caroá traz antropólogxs para seminário
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Eventos

https://caroa.fcs.ufg.br/p/terraco
https://forms.gle/RytnREDveao4T2HF6
https://caroa.fcs.ufg.br/p/terraco


Congresso vai expor trabalhos discentes de disciplina sobre drogas
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Eventos

Como evento de apresentação dos trabalhos finais da disciplina “Drogas e Outras 
Substâncias” – ministrada pelo professor Camilo Braz para graduação e pós-
graduação –, será realizado, em 24 de fevereiro, das 16h às 21h30, no Auditório 
Marielle Franco (prédio de Humanidades 2), o 1º Congresso Drogas e Outras 
Substâncias: Debates Socioantropológicos e Perspectivas Etnográficas.

O evento contará, além das apresentações discentes, com mesa de abertura 
composta por dois convidados: Guilherme Borges, doutor em Sociologia pelo 
PPGS/UFG, e em estágio pós-doutoral no Núcleo Interdisciplinar de Estudos e 
Pesquisas em Direitos Humanos (NDH/UFG); e Felipe Morais Barbosa, juiz de 
Direito no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Vinculado ao Corpora – Núcleo de Antropologia do Corpo, da Percepção e da 
Saúde, o congresso terá caráter de atividade de extensão e 60 vagas disponíveis 
para ouvintes. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas clicando aqui.

https://www.even3.com.br/i-congresso-drogas-e-outras-substancias-debates-socio-antropologicos-e-perspectivas-etnograficas-309890/


Docentes dos cursos da área de Humanidades – Faculdades de 
Ciências Sociais (FCS), Filosofia (Fafil) e História (FH) – têm 
reunião conjunta dia 10/2, às 14 horas, no Auditório 
Marielle Franco (prédio de Humanidades 2) para discutir o papel 
da área no novo cenário político do Brasil. Entre outras questões, 
estarão em pauta o debate sobre a política de ciência e 
tecnologia (C&T) e o acesso a editais e normas de distribuição de 
vagas, recursos e bolsas na UFG.

Reunião conjunta de docentes debaterá 

maior interação nas Humanidades 
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Eventos

Sempre com foco na área, outros pontos abordados devem ser a revitalização de espaços comuns, como o Pátio 
das Humanidades e adjacências; o fortalecimento da Biblioteca Seccional (BSHU); a socialização entre discentes, 
docentes e técnicos das três faculdades; e projetos/ações coletivas para a comunidade acadêmica em ensino, 
pesquisa, extensão e gestão, tanto na graduação como na pós-graduação.



Os últimos meses foram recheados de publicações para a professora Suzane de 
Alencar Vieira. Em conjunto com a professora Indira Caballero (PPGAS/UFG) e o 
professor Alejandro Fujigaki (UNAM/México), ela publicou o dossiê “Antropologia 
da vida diante da catástrofe” na revista Amazônica (clique aqui para a introdução 
ao dossiê e aqui para acessar a edição completa).

A segunda empreitada envolveu o texto “A caixa de ferramenta de Jeanne Favret-
Saada”, escrito em conjunto com Cecília Mello e Clara Flaksman, ambas da UFRJ, e 
publicado na revista Cadernos de Campo. Ele introduz três traduções da etnóloga 
francesa Jeanne Favret-Saada – dessas, o artigo “Desenfeitiçamento em Bocage 
sem distrações conceituais” foi traduzido por Suzane. O primeiro texto pode ser 
acessado clicando aqui; já para a tradução, clique aqui.

Na mesma revista, a professora Luciana de Oliveira Dias, da FCS e hoje no comando 
da Secretaria de Inclusão (SIN) da UFG, publicou o artigo “Ações afirmativas e 
políticas reparatórias: avanços e desafios”. Clique aqui para acessá-lo.

Profª Suzane em publicações com parcerias de colegas 
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Publicações

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/Antropologia_da_vida_diante_da_cat%C3%A1strofe.pdf
https://www.periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica/issue/view/644/showToc
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/A_caixa_de_ferramentas_de_Jeanne_Favret_Saada.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/tradu%C3%A7%C3%A3o_artigo_Jeanne_Favret_Saada_-_Desenfeiti%C3%A7amento_em_Bocage.pdf
https://www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/205161


Sob o título “Reprodução social como trabalho e condição de existência: 
entrevista com Silvia Federici”, foi publicada a conversa das 
professoras Eliane Gonçalves e Mariana Prandini Assis, ambas da FCS, 
com a filósofa que é também referência mundial da militância feminista. 

Silvia Federici foi a convidada especial do 6º Simpósio Internacional 
da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, realizado de 10 a 12 de 
agosto de 2022 e que teve como tema “A qualquer descuido da vida, 
a morte é certa...” – verso do poema Certidão de Óbito, de Conceição 
Evaristo. A filósofa proferiu a conferência de encerramento do evento.

Para acessar a íntegra da entrevista, publicada na revista Sociedade e 
Cultura, periódico oficial da FCS, clique aqui.

Entrevista de Silvia Federici a professoras da 

FCS está no ar pela revista “Sociedade e Cultura”
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Publicações

https://revistas.ufg.br/fcs/article/view/74680/39136


Inaugurada em dezembro de 2021, a Biblioteca Seccional 
das Humanidades (BSHU) presta um serviço
revelante à comunidade acadêmica, em especial 
a discentes dos cursos da FCS, FH, Fafil, Letras e 
FIC, no pavimento superior do prédio de 
Humanidades 1, que abriga a Faculdade de História. 

Agora com maior acervo e horário de atendimento 
contínuo, abrangendo os três turnos (das 8 às 22 horas),
a BSHU tendo no atendimento como servidorxs Maria da 
Glória, Aline David dos Santos e Alencar de Oliveira, sob 
a coordenação da bibliotecária Fernanda Damasceno.

Para saber mais sobre a BSHU, interessadxs podem ligar para 
(62) 3521-2699 ou enviar e-mail para atendimento.bshu@ufg.br.

BSHU, a “biblioteca das Humanas”
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Administração

mailto:atendimento.bshu@ufg.br


O professor Rafael Bittencourt Rodrigues Lopes foi 
aprovado no concurso de Relações Internacionais e deve 
em breve assumir vaga no quadro da FCS, com o qual já 
havia colaborado, como substituto, entre 2019 e 2020. 
Com pesquisas em desenvolvimento e cooperação 
internacional, ele estava na Universidade Federal da 
Grande Dourados (UFGD). Boas-vindas ao novo colega!

A professora Vânia Dolores Estevam de Oliveira, do curso 
de Museologia, se aposentou, após 12 anos de UFG e mais 
de 40 anos de atuação profissional. A ela, muita gratidão 
pelos serviços prestados e votos de bom usufruto da 
merecida aposentadoria!

Rafael Bittencourt aprovado à vaga

de RI; Vânia Estevam se aposenta
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Administração
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A UFG divulgou as chamadas Grandes Datas do Calendário 2023. 
O primeiro semestre letivo (2023/1) deste ano se iniciará em 17 
de abril e será concluído em 24 de agosto. O semestre 2023/2 
começa em 25 de setembro e vai até 6 de fevereiro de 2024.

A resolução do Calendário Acadêmico está disponível no site da 
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd). Clique aqui para acessá-lo.

Confira as “grandes datas” do Calendário 

da UFG para o próximo ano letivo

INSCREVA-SE NO CANAL DA FCS 
NO YOUTUBE CLICANDO AQUI

Administração

https://prograd.ufg.br/n/162079-grandes-datas-do-calendario-da-ufg-2023
https://www.youtube.com/channel/UCFlWd9BAu_lKp--wfPuLzsA
https://www.youtube.com/channel/UCFlWd9BAu_lKp--wfPuLzsA


Pesquisadora de reconhecimento nacional e uma das referências 
da FCS, a professora Denise Paiva deixou o Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP), no qual ocupava a 
coordenação adjunta. Encerrou, assim, sua trajetória acadêmica na 
Faculdade, onde ainda atuava como docente aposentada. 
Ela doou parte de seu acervo particular, com livros e textos, para 
a Estante do Conhecimento, projeto da FCS que disponibiliza 
publicações no hall de entrada do prédio Humanidades 2.
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Ao fechar ciclo na FCS, professora 

Denise Paiva doa livros a projeto da FCS

Administração
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