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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Ata da reunião da Comissão de Gestão do 

PPGAS, realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, 

às 9:00, na sala Sílvio Coelho dos Santos do 

Departamento de Antropologia da UFSC. 

 

A comissão de gestão se reuniu em 26 de fevereiro de 2016, na sala 110 do Departamento de 1 

Antropologia, às 09:00 horas, para deliberar sobre alocação de bolsas no PPGAS - UFSC. 2 

Estavam presentes os membros da comissão Evelyn Schuller Zea, os representantes discentes 3 

Felippe Cardozo Ciacco, Isadora Zuza da Fonseca, Edilma do Nascimento Monteiro, Pedro 4 

Guzman Chaves e os professores Rafael Devos e Edviges Ioris representando a coordenação do 5 

programa.  6 

A coordenadora do programa havia repassado, antes da reunião, a documentação dos candidatos 7 

a bolsas no programa, de mestrado e doutorado. Retomamos os dados atuais de disponibilidade 8 

de bolsas, conforme o parecer da última reunião da comissão, aprovado em reunião de colegiado 9 

no dia 24 de fevereiro: temos 10 bolsas CNPq sendo liberadas e 8 bolsas CAPES da cota do 10 

programa, contando ainda com uma cota FAPESC de 24 meses e 3 cotas FAPESC de 6 meses. 3 11 

cotas CAPES já foram destinadas aos estudantes da turma 2015 do mestrado Rafael Moreira 12 

Serra da Silva, Diana Wiggers De Carli e Isadora Zuza da Fonseca. A cota FAPESC de 24 meses 13 

foi destinada para a estudante da turma 2015 Clara Merino. O2 Cotas CNPq já foram destinadas 14 

aos estudantes ingressantes por ações afirmativas. Restam, portanto, 8 bolsas CNPq, 5 bolsas 15 

CAPES e 3 cotas de 3 meses da FAPESC de mestrado a serem distribuídas. Para o doutorado, 16 

temos 3 cotas CAPES do programa sendo liberadas, que já foram destinadas para as estudantes 17 

Bianca Ferreira Oliveira, Patricia Postali Cruz e Fabiana Stringini Severo e 2 cotas CNPq sendo 18 

liberadas, que já foram destinadas para os ingressantes por ações afirmativas no doutorado 2016. 19 

Cabia à comissão de gestão portanto decidir sobre as cotas de mestrado restantes e quanto a 20 

ordem de prioridade de novos pedidos de bolsas emergenciais de doutorado. 21 

A comissão verificou ainda que o estudante Andhre-Luiz Tisserant Cavazzani já teve bolsa no 22 

mestrado de sociologia e não pode concorrer a uma nova bolsa de mestrado, conforme 23 

informação da PROPG. Verificou também que, duas estudantes aprovadas para o mestrado, 24 

Tania Rodrigues Ravera e Yasmin A. Martins Loureiro não informaram a coordenação a vontade 25 

de concorrerem a bolsas. A coordenação informou ainda que um dos aprovados no mestrado já 26 

obteve bolsa pelo edital PEC PG, Javier Paz. Sendo assim, o mestrado contava com 3 cotas de 27 

bolsas a mais do que o número de estudantes pleiteando bolsas. Conforme sugerido na reunião 28 

de colegiado, e confirmado pela coordenação junto à PROPG, 3 bolsas CAPES de mestrado da 29 

cota do programa podem ser convertidas em 2 bolsas de doutorado CAPES, decisão que foi 30 

aprovada pela comissão. 31 

Analisados e discutidos os documentos enviados pelos candidatos à bolsa do mestrado, todos da 32 

turma 2016 ingressantes no programa, a comissão realizou o seguinte procedimento: 33 

1) Foram definidos como prioridade socioeconômica 10 pedidos; 34 

2) Estes pedidos foram então ordenados conforme a classificação na seleção; 35 



 

3) Na continuidade da classificação, foram inseridos os demais pedidos, mantendo 36 

igualmente a ordem de classificação entre eles. 37 

Chegou-se à seguinte classificação no mestrado: 38 

Por critério socioeconômico – 2 bolsas CAPES e 8 bolsas  CNPq 39 

1. Daniel Guilhermo G. Sanchez 40 

2. Rafael Benassi dos Santos 41 

3. Camila Larroca Ferrari 42 

4. Nathalia Dothling Reis 43 

5. Lucas José Carvalho Teixeira 44 

6. Ainá Sant’Anna Fernandes 45 

7. Alberto Luiz Neto 46 

8. Carla Brito de Souza 47 

9. Gabriela Solange Sagaz 48 

10. Alexsander Brandão Carvalho Souza 49 

Por classificação geral – 3 cotas de 6 meses FAPESC em 2016 (passando a concorrer às 50 

próximas cotas a serem liberadas em 2017) 51 

11. Camila Horbatiuk Dutra 52 

12. Mathilde Quiroga Castellano 53 

13. Juliana Ben Brizola da Silva 54 

Quanto ao doutorado, tendo então, conforme aprovado pela comissão, duas cotas CAPES a 55 

serem destinadas aos candidatos, e novas cotas de bolsas emergenciais a serem pedidas, a 56 

comissão passou à análise e discussão dos documentos dos candidatos, da seguinte maneira: 57 

1) Foram definidos como prioridade socioeconômica 8 pedidos; 58 

2) Estes pedidos foram então ordenados conforme a classificação na seleção; 59 

3) Para desempate entre os candidatos da turma 2015 que contavam com a mesma posição 60 

na ordem de classificação, adotou-se o critério de análise do desempenho acadêmico em 2015 61 

dos candidatos, observando aqueles que obtiveram aprovação suficiente no mínimo de créditos 62 

obrigatórios e optativos no programa, verificando aqueles que ficaram com desempenho abaixo 63 

da média esperada pelo programa.  64 

4) Na continuidade da classificação, foram inseridos os demais pedidos, não considerados 65 

de prioridade socioeconômica para demanda de bolsa emergencial, chegando-se a uma lista para 66 

demandas de bolsas emergenciais e outra classificação para as cotas do programa a liberarem em 67 

2017. 68 

Chegou-se à seguinte classificação no doutorado: 69 

Bolsa CAPES da cota do programa (bolsas de mestrado transformadas em cotas de doutorado) 70 

1. Dijna Andrade Torres 71 

2. Talita Sene 72 

Bolsas emergenciais CAPES a serem solicitadas à PROPG: 73 

3. Nádia Philippsen Fürbringer 74 

4. Silvia Beatriz Mendonça 75 

5. Cristhian Fernando Caje Rodriguez 76 

6. Helder Pires Amancio 77 

7. Franco Delatorre 78 

8. Joelma Batista do Nascimento 79 

Classificação para novas cotas de bolsas a serem liberadas em 2017 (caso não obtenham bolsas 80 

emergenciais): 81 

1. Nádia Philippsen Fürbringer 82 

2. Silvia Beatriz Mendonça 83 

3. Cristhian Fernando Caje Rodriguez 84 

4. Rodrigo Cantos Savelli Gomez 85 

5. Helder Pires Amancio 86 

6. Franco Delatorre 87 

7. Joelma Batista do Nascimento 88 

A Comissão considerou ainda dois pedidos enviados para análise. O estudante Eduardo H 89 

Ferraro enviou carta à comissão, solicitando uma bolsa por um semestre para financiamento de 90 

trabalho de campo. O estudante não conta com bolsa atualmente no programa, por possuir 91 



 

vínculo empregatício como professor. No entanto, pleiteou a bolsa para o período em que estará 92 

com afastamento do emprego e diminuição salarial. A comissão não considerou o pedido do 93 

estudante como prioridade socioeconômica para bolsa emergencial e a coordenação até o 94 

momento não encontrou junto à PROPG outra forma de financiamento de seu trabalho de campo. 95 

A estudante Anahi Guedes de Mello, que já conta com bolsa de doutorado CAPES no programa, 96 

solicitou à comissão que sua bolsa fosse trocada por uma bolsa CNPq, que possui valor de taxa 97 

de bancada, para custeio de sua pesquisa e suas despesas com aparelhos auditivos e outras 98 

medidas para a realização do doutorado. A comissão considerou o pedido da aluna como uma 99 

demanda de uma nova ação afirmativa por parte do programa mas, no momento, não há cotas de 100 

bolsas CNPq disponíveis para tal. A solicitação será considerada no momento da liberação de 101 

novas cotas CNPq. 102 


