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CONJUNTO DE INTENÇÕES

Missão

1.1.1 Qual é a missão do Departamento?

R: A missão do Departamento de Antropologia (DA) se estrutura em três eixos: 1) formação de
estudantes no curso de graduação em ciências sociais; 2) formação de profissionais para o ofício de
antropólogo(a) e 3) formação para a cidadania. Nosso compromisso é oferecer aos estudantes do curso
de graduação em ciências sociais uma sólida formação em antropologia, para que sejam capazes de atuar
com desenvoltura em diversas áreas profissionais, tais como no ensino fundamental e médio, em órgãos
públicos e privados, em institutos e centros de pesquisa, em assessorias em geral, em atividades de
extensão universitária etc. No Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), oferecemos a
formação para o ofício de antropólogo(a). Nossos mestrado, doutorado e pós-doutorado formam
pesquisadores e docentes altamente qualificados para atuar nas diversas áreas profissionais já apontadas
e, especificamente, como antropólogos(as) em universidades, institutos e centros de pesquisa,
instituições públicas e privadas. Além dessas atuações, o DA oferece cursos de extensão, organiza
palestras e simpósios, edita a Revista de Antropologia (o periódico mais antigo da área e um dos mais
qualificados do Brasil), a revista eletrônica Ponto Urbe (do Núcleo de Antropologia Urbana, NAU) e a
Revista Cadernos de Campo (dos estudantes do PPGAS). Essas são atividades fundamentais para uma
formação cidadã, pois contribuem para que cientistas sociais, antropólogos(as) e profissionais de outras
áreas, que buscam disciplinas e eventos de antropologia, atuem como formadores de opinião, produtores
e disseminadores de conhecimento crítico referentes aos processos de produção, manutenção e
transformação da vida social.

1.1.2 A missão é difundida aos docentes, servidores e estudantes e aplicada no Departamento?

R: A missão é plenamente difundida e aplicada no DA, pois pauta e entrelaça o conjunto de suas
atividades. Entre os docentes, como, sem exceção, todos atuam na graduação e na pós em Regime de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), o compromisso com a formação de estudantes de
ciências sociais e de antropólogos(as) se desenvolve a partir de um continuum de atividades que
entrelaçam docência, pesquisa e extensão. Os servidores do DA também estão diretamente envolvidos na
difusão e aplicação de sua missão, pois, ainda que alguns, formalmente, se incumbam de atividades mais
voltadas para a graduação e outros de atividades mais voltadas para a pós, todos transitam entre os três
eixos que estruturam a missão do Departamento: 1) formação de estudantes no curso de graduação em
ciências sociais; 2) formação de profissionais para o ofício de antropólogo(a) e 3) formação para a
cidadania. Os estudantes da graduação em ciências sociais e especialmente os mestrandos e doutorandos
do PPGAS, assim como os pós-doutorandos que se envolvem com atividades de pesquisa, cultura e
extensão, também se engajam na missão do DA, com destaque para os que participam das atividades dos
vários núcleos de pesquisa do Departamento, da organização de palestras e seminários e da edição das
revistas.

Visão

1.2.1 Qual é a visão do Departamento?

R: Os seguintes princípios e valores merecem destaque como guias que orientam o DA na execução e
constante avaliação de sua missão: A) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; B)
interdisciplinaridade e C) internacionalização. Desde sua constituição, o DA é um Departamento em que
seus todos os docentes, graças ao fato de se dedicarem integralmente à docência e à pesquisa,
indissociam-nas e, além disso, delas extraem condições para a realização de atividades de cultura e
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extensão que, no Brasil, implicam o necessário envolvimento de antropólogos(as) com relevantes
questões e atividades relacionadas ao exercício da cidadania e da democracia. A interdisciplinaridade, por
ser, desde o nascimento da antropologia acadêmica, uma de suas marcas constitutivas, é especialmente
cultivada nas várias disciplinas que o DA oferece a estudantes de graduação e de pós, tanto que são
vários os que advêm de outros cursos de graduação e de pós que não os de ciências sociais e do PPGAS.
Os docentes, em função do engajamento em projetos e grupos de pesquisa interdisciplinares, atualizam-
se em debates de ponta, o que lhes permite não só participar e ampliar redes de pesquisa, como tornar
cada vez mais atraentes as disciplinas oferecidas a interessados em várias frentes da pesquisa
antropológica e de áreas afins.

1.2.2 A visão é difundida aos docentes, servidores e estudantes e aplicada no Departamento?

R: Essa visão é plenamente difundida a docentes, servidores e estudantes, bem como por eles aplicada.
No caso dos docentes, ela norteia desde os critérios que embasam os concursos de ingresso até o
conjunto das atividades que pautam o dia-a-dia do trabalho em salas de aula, núcleos de pesquisa,
laboratórios e atividades de extensão. A progressão na carreira docente, por sua vez, tanto de acordo
com critérios gerais da USP quanto internos ao DA, também se estrutura no tripé ensino- pesquisa-
extensão, associado à interdisciplinaridade e à internacionalização.
Servidores, por estarem o tempo todo lidando com múltiplas demandas que também indissociam ensino,
pesquisa e extensão, e por enfrentarem, em suas tarefas cotidianas, vários desafios relacionados à
interdisciplinaridade e à internacionalização, possuem clareza da visão que norteia o DA.
Os estudantes, a medida que avançam nos conteúdos programáticos das disciplinas e passam a relacionar
referenciais bibliográficos com pesquisas em curso e com atividades extracurriculares, passam a perceber
o DA como um departamento que articula ensino, pesquisa e extensão e que, além de fortes
engajamentos no próprio campo antropológico brasileiro, dialoga com vários outros, dentro e fora da USP,
buscando ainda, no exterior, novas parcerias e oportunidades de alargamento de horizontes.

Proposta Educacional

1.3.1 Qual é a proposta educacional do Departamento?

R: O DA compartilha com os departamentos de sociologia e de ciência política um projeto acadêmico para
o curso de graduação em ciências sociais. A proposta educacional do DA, portanto, em grande parte,
depende de composições com esses departamentos, as quais são elaboradas e negociadas especialmente
no âmbito da comissão de graduação. Cabe reafirmar, todavia, que nesse projeto coletivo de graduação,
o eixo central da proposta educacional do DA se pauta pelo oferecimento aos estudantes de uma sólida
formação em antropologia, para que sejam capazes de atuar com desenvoltura em diversas áreas
profissionais, tais como no ensino fundamental e médio, em órgãos públicos e privados, em institutos e
centros de pesquisa, em assessorias em geral, em atividades de extensão universitária etc. Entende-se
por sólida formação em antropologia, além de um forte embasamento teórico-metodológico, um
compromisso com valores éticos e democráticos que extrapolam os limites das salas de aula e alcançam
vários outros espaços de interação acadêmica, social e política, dentro e fora da Universidade.

1.3.2 A proposta educacional é difundida aos docentes, servidores e estudantes e aplicada no
Departamento?

R: A proposta é difundida a todos, a medida que por todos ela é cotidianamente construída e discutida,
pois ela permeia atividades intra e extra-curriculares, os espaços das salas de aula, dos núcleos de
pesquisa e laboratórios, as reuniões do Conselho Departamental, os encontros com estudantes para
discussão de situações relacionadas ao convívio acadêmico e à qualidade de vida nos prédios e no campus
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etc.

AUTOAVALIAÇÃO

Gestão

2.1.1 Avalie a organização acadêmico-administrativa do Departamento.

R: A estrutura acadêmico-administrativa do Departamento de Antropologia é composta pelo Conselho
Departamental e pela Comissão Coordenadora do Curso de Pós-Graduação. Do primeiro, apesar de
participarem, formalmente, em torno de 12 docentes, bem como um representante discente da pós e um
da graduação, informalmente o Conselho do DA funciona como uma plenária da qual, uma vez por mês,
todos os 21 docentes podem participar, bem como mais de um representante discente e um
representante dos servidores. Há um rodízio entre os docentes, a cada dois ou quatro anos, sejam eles
professores titulares, associados ou doutores, pelas várias funções que competem aos membros do
Conselho, como a de representar o DA nas comissões estatutárias da unidade (pesquisa, pós, graduação,
cultura e extensão), em outras comissões (cooperação internacional, biblioteca e grupos de trabalho
temporários), além de em instituições nas quais o DA têm assento (Instituto de Estudos Brasileiros,
CONDEPHAAT, etc). Tanto representantes titulares quanto suplentes nessas funções costumam se
envolver em atividades administrativas, compartilhando e dividindo responsabilidades e tarefas. Quanto
aos servidores, atualmente há um enxuto quadro composto por 5 técnicos acadêmicos e 3 especialistas
em laboratório. Uma técnica acadêmica atua na secretaria do PPGAS, dois na da graduação, um à frente
da Revista de Antropologia e dando suporte à chefia e 1 junto ao Centro de Estudos Ameríndios (CeSTA).
Os 3 especialistas em laboratório trabalham no Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA)
que atua como um centro de pesquisa e formação para docentes, estudantes e pesquisadores, além de
abrigar um acervo de cerca de 1.500 vídeos, 8.000 imagens (fotos, cromos e chapas de vidro), fitas
cassetes, discos, CDS e documentos.

2.1.2 Descreva as políticas administrativas e o modelo de gestão (metas, padrões e
indicadores) do Departamento.

R: Conforme já apontado, o DA tem como política administrativa envolver, a cada dois ou quatro anos, a
partir de um sistema de rodízio, todos os docentes em atividades de gestão, de modo a não sobrecarregar
ninguém e garantir, a todos, condições para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e
extensão. A meta dessa política de divisão e compartilhamento de responsabilidades é fazer com que
todos conheçam bem o funcionamento do DA, da unidade e da Universidade e possam contribuir para
aprimorá-lo. Essa meta só é possível por trabalharem, todos os docentes, em RDIDP e, portanto, estarem
todos envolvidos e interessados nas múltiplas frentes de atuação do Departamento. Os indicadores
considerados são os que orientam, de modo geral, a unidade e, especialmente, pares de outros cursos de
graduação em ciências sociais e de outros programas de pós em antropologia: premiações acadêmicas;
obtenção de recursos de agências de fomento; produção de resultados reconhecidos pelas comunidades
docente, discente e mais ampla.

2.1.3 Relacione novas práticas de gestão eventualmente implantadas no Departamento nos
últimos anos e analise o impacto dessas práticas sobre as atividades-fim e sobre as atividades
administrativas.

R: As práticas descritas no item anterior vêm se aperfeiçoando, ao longo de várias gestões do DA. Elas já
sofreram impactos bastante negativos, quando o DA teve seu corpo docente reduzido, mas, no último
qüinqüênio, com o reequilíbrio do quadro, elas se incrementaram e, efetivamente, têm propiciado, a
todos, oportunidades de, em certos períodos, se envolverem mais com a gestão administrativa para, em
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seguida, recomporem sua produtividade acadêmica. O quadro de funcionários é que se encontra no limite
e prestes a sofrer grandes baixas, pois a única técnica administrativa que resta na secretaria do PPGAS, o
técnico administrativo que se responsabiliza pela Revista de Antropologia e dá suporte à chefia, uma
técnica da secretaria de graduação e uma das técnicas de laboratório se aposentarão nos próximos 3 ou 5
anos. Se, antes disso, não forem tomadas medidas para que suas saídas sejam devidamente repostas,
com o devido preparo dos que os substituirão, as atividades meio e fim do DA ficarão seriamente
comprometidas. Enfim, as práticas de gestão implantadas e aperfeiçoadas no DA nos últimos anos se
ancoram em alguns pilares que extrapolam o âmbito de decisão departamental, pois dependem de
políticas firmes da USP voltadas para a contratação contínua de novos docentes em RDIDP e de
funcionários qualificados para funções de alta complexidade administrativo-acadêmica.

2.1.4 Como o Departamento gerencia os recursos orçamentários e os extra-orçamentários?

R: Recentemente, o Departamento de Antropologia criou sua Comissão de Patrimônio e Orçamento (COP-
DA) para gerenciar os recursos orçamentários repassados ao Departamento (verba orçamentária e renda
industrial) e deliberar a respeito de demandas de auxílios financeiros encaminhadas por docentes,
discentes e servidores. A COP-DA, composta pelo chefe do Departamento, pelo coordenador do PPGAS,
por um(a) docente, um(a) funcionário(a) e um representante discente, reúne-se uma vez por mês e tem
por meta otimizar os recursos disponíveis e sua captação, além de tornar transparentes e coletivas as
decisões financeiras.

2.1.5 Comente sobre as políticas de racionalização/otimização dos recursos existentes
(redução de custos e geração de recursos) do Departamento.

R: O DA, especialmente após a deflagração da crise orçamentária da USP, tem priorizado a utilização de
seus recursos para atender solicitações de interesse coletivo que alcancem o maior número possível de
docentes, discentes, grupos e linhas de pesquisa. Em parceria com o PPGAS, o DA tem adotado uma
política mais agressiva de busca de recursos externos (maior número de solicitações individuais e
coletivas de apoio financeiro a agências de fomento, como a realização de projetos temáticos) a fim de
manter a qualidade de suas metas acadêmicas, em especial o excelente nível de seu programa e de seus
núcleos de pesquisa e laboratórios, bem como a intensidade e densidade de suas relações
interdisciplinares e internacionais com outras instituições. Há, todavia, limites para que essa pró-atividade
produza os efeitos desejáveis, cabendo à gestão central da USP priorizar e garantir programas de apoio
institucional e uma política salarial a altura de suas expectativas e demandas.

2.1.6 Identifique as ações de sustentabilidade ambiental do Departamento para a
racionalização do uso de bens de consumo e de recursos naturais (por exemplo, água e
energia), bem como do gerenciamento e tratamento de efluentes e resíduos (químicos,
biológicos, radioativos e recicláveis, entre outros).

R: Há vários anos, o DA vem reduzindo a quantidade de documentos impressos, o que não apenas
diminuiu consideravelmente o consumo de papel, mas de eletricidade (utilização de impressoras) e de
gastos com bens duráveis (máquinas de xerox), propiciando, também, uma remodelação e otimização de
espaços (menos arquivos físicos). Papéis usados são entregues para reciclagem e bens duráveis obsoletos
(mobiliário, computadores etc) são encaminhados para possível reaproveitamento.

2.1.7 Comente a adequação dos sistemas de informação acadêmicos e administrativos do
Departamento.
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R: O Departamento de Antropologia tem procurado disponibilizar no seu website e no do PPGAS as
informações mais gerais e relevantes relativas à graduação, ao programa e aos núcleos de pesquisa e
laboratórios. As informações mais detalhadas, pertinentes a disciplinas e atividades de grupos de pesquisa
e laboratórios, são divulgadas por websites específicos, por docentes e discentes, através de vários outros
meios (Moodle, redes sociais, blogs, egroups etc), e/ou, em alguns casos, são informadas pessoalmente
ou por telefone por funcionários que prestam atendimento nas secretarias de graduação, de pós e no
LISA. Especificamente em relação a este laboratório, vale destacar que o seu acervo (disponível para
consulta pública), foi totalmente digitalizado, nos 3 últimos anos, graças ao apoio de projetos de iniciativa
da Pró Reitoria de Cultura e Extensão (PRCEU). O banco de dados que organiza esse acervo também está
sendo reformulado e os materiais digitalizados (filmes, registros sonoros, fotografias, slides) estão
arquivados em HDs, no LISA, e/ou na Nuvem USP, graças à uma parceria com o CCE.
A situação atual dos sistemas de informação acadêmicos melhorou em relação ao qüinqüênio anterior,
mas o quadro de funcionários disponíveis e capacitados para operar devidamente esses sistemas é
precário e corre risco de se agravar a curto prazo, com novas aposentadorias.

Articulação

2.2.1 Analise as articulações do Departamento, internas e externas, para a consecução de suas
metas acadêmicas, considerando os diferentes níveis:

a) entre Departamentos, comissões acadêmicas e órgãos de apoio acadêmico (centros, núcleos
e outros) do Departamento e da Unidade;

R: Entre os três departamentos que compõem o curso de graduação em ciências sociais, a articulação,
apesar de ser uma necessidade, é menos intensa do que deveria. As trocas e contatos aumentaram, no
último qüinqüênio, tanto entre as chefias e representantes dos três departamentos nas comissões
estatutárias, quanto entre esses, funcionários e representantes discentes da graduação, mas ainda há
muito a fazer. Disciplinas obrigatórias e eletivas dos três departamentos dialogam menos entre si do que
poderiam e uma política de distribuição de disciplinas, por grandes áreas de interesse, poderia ser melhor
articulada. Enfim, por falta inclusive de espaços qualificados de convivência, há docentes e discentes que,
apesar de compartilharem o mesmo curso de graduação, mal se conhecem. No que se refere ao DA no
interior da FFLCH, tem sido intensa a colaboração dos docentes com a gestão da unidade, seja presidindo
comissões estatutárias (como foi o caso da comissão de pesquisa), participando de grupos de trabalho,
sindicâncias e outras atividades.

b) entre as atividades-fim (Ensino de Graduação, Ensino de Pós-Graduação, Pesquisa, Cultura e
Extensão);

R: Internamente, o DA articula intensamente suas atividades-fim, pois, como já se afirmou, a
indissociabilidade entre docência (graduação e pós), pesquisa e extensão norteia a missão do
departamento. Vale reiterar que isso assim se dá graças ao empenho dos docentes em se envolverem em
múltiplas atividades por trabalharem em RDIDP.

c) com outros Departamentos de Ensino e Pesquisa, Institutos Especializados, Órgãos
Complementares e/ou Entidades Associadas à Universidade, se for o caso;

R: As articulações do DA com os outros 8 departamentos da FFLCH, além dos de sociologia e ciência
política, é boa, pois estudantes dos cursos de graduação em história, geografia, filosofia e letras (que
conta com 5 departamentos) transitam pelas disciplinas, grupos de pesquisa e atividades acadêmicas
oferecidas pelo DA. Esses trânsitos reforçam a interdisciplinaridade, propiciando inclusive participações de
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docentes do DA em bancas, eventos e atividades desses outros departamentos e vice-versa. Algo
semelhante ocorre com departamentos e grupos de pesquisa de outras unidades da USP, especialmente
dos cursos de direito, relações internacionais, pedagogia, jornalismo e psicologia. Por fim, o DA mantém
relações estreitas com outros órgãos da USP como: museus (MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia;
Museu Paulista), institutos (IEB - Instituto de Estudos Brasileiros; IEA - Instituto de Estudos Avançados),
cátedras (Cátedra UNESCO de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância) etc.

d) com outras instituições do país e do exterior (por exemplo, Mestrado/Doutorado
interinstitucional, duplo diploma de Graduação e de Pós-Graduação, mobilidade de estudantes
e docentes, convênios, redes temáticas, projetos integrados de pesquisa, entre outros).

R: As articulações entre o DA e outros departamentos de antropologia do Brasil, especialmente das
universidades federais de quase todos os estados, são muito fortes, pois além de vários egressos do
PPGAS-USP terem neles ingressado como docentes, são muitas as parcerias em bancas, projetos de
pesquisa, de extensão e eventos acadêmicos. Com instituições do exterior, especialmente da Europa,
Estados Unidos e Canadá, além da Argentina, o DA e o PPGAS também estabeleceram várias parcerias no
último qüinqüênio, tanto relativas a co-tutelas, quanto a estágios pós-doutorais, projetos de cooperação
internacional e participação em eventos (detalhes de cada uma dessas parcerias se encontram nos blocos
seguintes).

Infraestrutura

2.3.1 Comente sumariamente o desenvolvimento da infraestrutura nos últimos anos,
identificando, se houver, dificuldades que limitam a elevação dos padrões acadêmicos do
Departamento (por exemplo, em relação a: espaço físico; salas de aula; salas de estudos; salas
de docentes; bibliotecas; laboratórios específicos e multiusuários; acesso à informática; áreas
de convivência, de lazer e de alimentação; entre outros).

R: Em 2010, visando ao aprimoramento do setor administrativo e dos serviços prestados, iniciou-se um
processo de reformulação das atribuições dos funcionários e do espaço físico das secretarias de graduação
e de pós do DA. Esse processo foi concluído em 2013 e dele resultaram espaços delimitados para os
serviços de graduação, de pós e para a secretaria da Revista de Antropologia. Foi também criada, entre as
secretarias e a sala da chefia, uma sala de convivência para professores, funcionários e alunos, a qual
tem proporcionado uma maior integração entre todos.
Na sala destinada aos alunos do PPGAS, houve a adequação de mobiliário com a criação de mais 10
estações de trabalho para laptops e compra de novos equipamentos de informática.
A reordenação e o aproveitamento de um espaço, antes reservado ao almoxarifado das secretarias,
permitiu a criação de mais um gabinete de professor, uma sala para pós-doutorandos e uma sala para
grupos de pesquisa.
Quanto ao Conjunto Didático de Filosofia e Ciências Sociais da FFLCH, trata-se de prédio com muitas
deficiências. Há anos foi planejada a construção de outro prédio anexo que abrigaria os vários grupos de
pesquisa, com salas de reunião e auditório comuns, bem como com infraestrutura de informática e
espaços para secretarias. Esse prédio permitiria que o Conjunto Didático de Filosofia e Ciências Sociais
recuperasse salas de aula que, com o tempo, passaram a ser usadas como mini-auditórios (sempre muito
disputados para eventos) e salas de grupos de pesquisa. Todo início de semestre é um desafio adequar as
turmas, cada vez mais numerosas, às salas disponíveis, muitas das quais mal ventiladas e com
equipamento audiovisual obsoleto e com problemas.
Como a vida acadêmica depende também (e bastante) de sociabilidade, seria vital haver um espaço
agradável de convivência e alimentação para os freqüentadores do prédio. Importante mencionar ainda
que, por vezes, nosso maior problema não é exatamente a falta de verbas, mas a morosidade do sistema
de compras da universidade, a burocratização dos processos e a impossibilidade de flexibilização de certas
normas. Além de uma demora excessiva para a compra de determinados ítens, frequentemente a
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universidade paga um preço muito mais alto do que aquele que poderia pagar, não fossem seus entraves
burocráticos. Ações dos departamentos e das unidades dependem também de ações dos órgãos centrais
da universidade no sentido de haver uma busca convergente de estratégias que permitam mais agilidade
para a utilização de verbas já aprovadas.

Servidores Técnicos e Administrativos

2.4.1 Além dos processos institucionalizados de avaliação de servidores técnicos e
administrativos externos ao Departamento, há sistemática específica do Departamento para
avaliação das atividades desses servidores (metas, indicadores, padrões de desempenho)?

R: Não há sistemática específica do Departamento.

2.4.2 Informe as políticas do Departamento para o aperfeiçoamento dos servidores técnicos e
administrativos no que se refere a:

a) Integração dos servidores recém-contratados;

R: No último quinquênio, não foi contrato nenhum funcionário.

b) Estímulo ao aprimoramento profissional;

R: Em nível médio, apenas um funcionário fez cursos de aprimoramento profissional. Funcionários(as)de
nível superior e/ou cursando graduação, quando solicitam afastamentos devido a atividades relacionadas
a sua formação, costumam ser sempre atendidos(as). Vale, como exemplo, assinalar que o LISA apoiou
financeiramente, por meio de reserva técnica de um projeto temático, a realização de cursos de
aprimoramento de um funcionário, cujos conhecimentos obtidos logo foram aplicados no laboratório.
Seria importante a Universidade garantir uma linha de fomento para a contínua formação dos
funcionários, especialmente daqueles que atuam em áreas técnicas e tecnológicas, cujos softwares e
hardwares estão em constante mudança.

c) Critérios para evolução na carreira;

R: A evolução na carreira somente se dá por meio da avaliação de desempenho promovida pela
Universidade.

d) Engajamento institucional.

R: A maioria dos funcionários do DA nele trabalha há muitos anos, tendo acompanhado de perto,
portanto, muitas de suas mudanças, desafios enfrentados e modos como foram superados. Há um
engajamento institucional daí decorrente, mas que, sem dúvida, merece ser revisto e estimulado a partir
de percepções e sugestões dos próprios funcionários.

Docentes

2.5.1 Analise a evolução do perfil dos docentes do Departamento em função das atividades-fim
desenvolvidas nos últimos 5 anos (contratações, progressão na carreira, regime de trabalho,
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aposentadoria, entre outras).

R: No último quinquênio, 3 docentes se aposentaram (titulares) e houve 4 novas contratações. Dos 21
docentes atuais, 2 são titulares, 5 associados e os demais são doutores, 10 dos quais progrediram
horizontalmente na carreira. Todos trabalham em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa
(RDIDP), 4 têm tempo de serviço e idade para se aposentar a qualquer momento, sendo que uma
certamente se aposentará em 2016, em razão da idade. Em 10 anos, estima-se que metade dos atuais
docentes do DA não estará mais na ativa. Conforme já expusemos, tanto a missão, quanto a visão e as
políticas acadêmico-administrativas adotadas pelo DA, que muito têm garantido e incrementado seu
sucesso, se ancoram no fato de a integralidade do seu corpo docente ser composto por professores em
RDIDP. Esse regime de trabalho lhes permite um engajamento institucional efetivo, uma produção
intelectual a altura das demandas que a área, a USP e a sociedade lhes apresentam, bem como viabiliza a
pluralidade de linhas e de grupos de pesquisa existentes. Se aposentados não forem substituídos por
novos docentes em RDIDP, de modo a, ao menos, ser mantido o quadro atual, todo um projeto de
departamento e de programa de pós de alta qualidade será fortemente abalado e comprometido.

2.5.2 Há no Departamento alguma política de ingresso na carreira docente (por exemplo,
editais divulgados internacionalmente)? Comente sua adequação ao perfil do Departamento e
aos seus projetos de desenvolvimento, incluindo novas áreas de atuação como fator de atração
de novos talentos para a carreira acadêmica.

R: Os editais para ingresso na carreira docente são divulgados (em português) no site do Departamento
de Antropologia e por email a possíveis interessados. A política recente de ingresso tem contemplado a
garantia da continuidade de linhas de pesquisa existentes, abrindo-se vagas voltadas preferencialmente
para perfis de docentes que reforcem frentes de pesquisa fragilizadas em função de aposentadorias. A
possibilidade de criação de novas linhas também é bem vinda, sempre se tendo no horizonte a meta de
que o DA e o PPGAS devem não só manter como elevar o alto patamar de qualidade que arduamente
alcançaram.

2.5.3 Descreva os principais indicadores individuais da qualidade do trabalho dos docentes
para o Departamento.

R: No DA, os indicadores individuais da qualidade do trabalho docente decorrem do seu grau de
envolvimento com a missão e a visão do Departamento. Em outras palavras, há vários estímulos para que
os docentes, com qualquer titulação e tempo de casa, efetiva e simultaneamente se envolvam com o
ensino de graduação e de pós, com pesquisa, extensão, interdisciplinaridade e internacionalização. Como
esses também são parâmetros utilizados por importantes e variadas agências de fomento ao avaliarem o
desempenho de docentes e do próprio programa de pós, eles são também priorizados e adequados pelo
DA em suas avaliações internas. Exemplos de indicadores mais específicos são: o alto número de
docentes com bolsa de produtividade do CNPq; prêmios de melhores dissertações e teses recebidos pela
CAPES e pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS); outros prêmios e
distinções recebidos por docentes; coordenação de projetos temáticos financiados pela FAPESP; alto
número de bolsas (FAPESP, CNPq e CAPES) solicitadas e atendidas; presença de vários docentes na
direção de órgãos da Universidade e em órgãos e agências de prestígio, onde atuam como
superintendentes, diretores, assessores, presidentes, coordenadores de área, etc.

2.5.4 Além dos processos institucionalizados de avaliação externos ao Departamento (CPA,
CAPES, CNPq, Pró-Reitorias, CERT), há sistemática específica do Departamento para avaliação
das atividades dos docentes?
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R: O sistema de rodízio de docentes pelas funções acadêmico-administrativas do DA, bem como o rápido
credenciamento de ingressantes para orientarem mestrados no PPGAS (podem fazê-lo logo após terem
lecionado uma disciplina pertinente a sua área de especialização), assim como as constantes demandas
do Departamento para que todos emitam pareceres internos e se envolvam com múltiplas atividades de
grupos de pesquisa e laboratórios são formas de acompanhar o trabalho de cada um e o produzido pela
equipe como um todo.

2.5.5 O Departamento possui um Grupo de Apoio Pedagógico (GAP) ou algum tipo de
assessoria pedagógica para apoiar o trabalho docente? Em caso afirmativo, qual é o trabalho
desenvolvido? Como se dá a adesão dos professores às atividades propostas?

R: O Departamento não possui um GAP, mas os grupos de pesquisa e laboratórios funcionam como
assessorias pedagógicas que apoiam o trabalho docente, pois são espaços de intensas trocas que
contemplam estratégias de ensino, pesquisa, extensão, interdisciplinaridade e internacionalização.

2.5.6 Informe se o Departamento oferece condições para o aperfeiçoamento didático do corpo
docente, analisando sua importância em relação à proposta educacional existente. Em caso
afirmativo, quais as atividades desenvolvidas? Comente os avanços e dificuldades
identificados.

R: As principais condições oferecidas pelo DA para o aperfeiçoamento didático do corpo docente também
estão sediadas nos núcleos de pesquisa e laboratórios, os quais, por sua vez, contam com os suportes das
secretarias de graduação e de pós. As atividades desenvolvidas vão desde o acolhimento de docentes e
sua inserção em redes internas e externas de pesquisa, até o contínuo debate de conteúdos
programáticos, formas de avaliação, captação de recursos etc.

2.5.7 Informe a política do Departamento para valorização e desenvolvimento da carreira
docente no que se refere a:

a) Integração dos docentes recém-concursados;

R: Os recém-concursados, logo no primeiro semestre, ministram uma disciplina eletiva no programa de
pós-graduação de modo a tornarem conhecidas suas abordagens teórico-metodológicas, suas frentes de
pesquisa e poderem orientar ao menos mestrandos. Poderão orientar doutorandos assim que levarem à
defesa uma dissertação de mestrado ou, caso já tenham realizado isso em outra universidade, também já
se credenciam para orientar doutorandos. Conforme apontamos no item anterior, recém-concursados
também são logo convidados a participar das atividades dos grupos de pesquisa e laboratórios do
Departamento.

b) Estímulo ao aprimoramento e pós-doutoramento;

R: Periodicamente, o Departamento de Antropologia autoriza o afastamento de docentes para realizarem
estágios de pós-doutorado no exterior. No último qüinqüênio, 4 se afastaram nessa condição. Depois do
afastamento, o docente encaminha ao Conselho Departamental um relatório no qual detalha as atividades
realizadas. Esse relatório é apreciado por um parecerista interno que compartilha com o Conselho as suas
impressões. Essa prática permite que todos se acompanhem e se estimulem reciprocamente. Outras
formas de aprimoramento, que não estágios pós-doutorais, também são estimuladas e apoiadas pelo DA,
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como participações em eventos acadêmicos e culturais, detalhadas nos blocos a seguir.

c) Engajamento institucional.

R: Conforme já foi apontado, o DA valoriza e propicia condições para que os docentes se engajem
institucionalmente, equilibrando responsabilidades administrativas com compromissos docentes, de
pesquisa e extensão, efetivando, assim, o que se espera de um docente em RDIDP.

2.5.8 Informe como tem sido a participação de docentes em núcleos/centros de apoio, órgãos
complementares ou institutos especializados para consecução das metas do Departamento?

R: Todos os docentes do DA participam de um ou mais núcleos de pesquisa ou laboratórios, pois se
compreende que esses são espaços privilegiados para o conhecimento, execução e o contínuo
aperfeiçoamento dos valores e atividades que embasam a missão e a visão do Departamento.

Processos de ensino e aprendizagem

2.6.1 Avalie os processos de ensino e aprendizagem do Departamento, incluindo os meios e
técnicas de ensino, e sua coerência com a proposta educacional.

R: Na graduação, o departamento de antropologia, ao lado dos departamentos de sociologia e ciência
política, reelaborou, recentemente, o projeto pedagógico para o curso de graduação em ciências sociais
(bacharelado e licenciatura). Foram especialmente revistos quesitos relacionados a disciplinas oferecidas
ao curso de licenciatura (recursos pedagógicos) e os conteúdos das ementas e propostas de todas as
disciplinas obrigatórias. Considerando a avaliação que os próprios estudantes de Ciências Sociais fazem
do curso (notas 5 e 6 em relatórios SIGA), ele parece estar bastante adequado aos objetivos definidos no
Projeto Político Pedagógico. Os alunos, em geral, declaram-se motivados e informados a respeito do
conteúdo das disciplinas, satisfeitos com seus objetivos, com o grau de aprendizado adquirido e com a
adequação dos métodos empregados. Todavia, observa-se a predominância de métodos tradicionais de
ensino. A maioria das aulas é expositiva, com pouca participação dos estudantes.
No último qüinqüênio, foram instalados em todas as salas de aula equipamentos audiovisuais que
permitem novos recursos pedagógicos e uma especialista em laboratório, que atua junto ao LISA, foi
designada para apoiar os docentes na escolha e utilização de materiais audiovisuais em disciplinas.
Entretanto, o grande número de alunos por sala não favorece a adequada utilização desses meios e
mesmo de atividades em grupo.
Vários professores do DA adotam provas dissertativas como instrumentos de avaliação, no intuito de
evitar procedimentos indevidos, por parte de uma minoria de alunos, que eventualmente recorre a
trabalhos divulgados na internet, não como fonte de pesquisa, mas como fonte de plágio. Mas a
combinação de vários métodos de avaliação é uma prática usual e crescente entre docentes do
Departamento que também têm adotado, em algumas disciplinas, atividades extra-classe (exercícios de
observação e de registro etnográfico). Este tipo de iniciativa é mais coerente com a proposta educacional
do DA e tem sido estimulada.

2.6.2 O perfil dos egressos de Graduação e Pós-Graduação é utilizado pelo Departamento como
referência para definir os processos de ensino e aprendizagem? De que forma?

R: Especialmente o perfil de egressos do PPGAS (mais preciso e, recentemente, disponibilizado no site do
Programa), norteia bastante os processos de ensino e aprendizagem. Como esse perfil aponta,
principalmente, para mestres e doutores que desejam se engajar como docentes em universidades e/ou
em centros de pesquisa, ou ainda prestar concursos para funções de antropólogo(a) em órgãos públicos,
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o PPGAS tem priorizado estratégias de ensino-aprendizado que reforçam capacitações para essas
carreiras. No caso dos egressos da graduação, embora com menor precisão, também se sabe que, além
da carreira docente universitária, muitos se voltam para o ensino médio, para o mercado de pesquisa em
órgãos públicos e em empresas, para assessorias em eventos culturais, entre várias outras possibilidades
de inserção profissional. Portanto, processos de ensino e aprendizagem utilizados na graduação levam em
conta esse leque mais largo de opções.

2.6.3 Descreva a política de incentivo à produção e utilização de material didático (livros,
filmes, vídeos, material on-line, software, protótipos, simuladores e outros) direcionada ao
ensino de Graduação e Pós-Graduação do Departamento.

R: O DA, frequentemente, atualiza, junto aos docentes, listas de livros a serem adquiridos pela biblioteca,
bem como de periódicos a serem assinados, tendo em vista que as disciplinas oferecidas sempre
encontrem o devido respaldo bibliográfico na própria faculdade. Também se tem estimulado o uso de
livros e artigos científicos digitais através da utilização de recursos que permitem a docentes e discentes
compartilharem-nos, a cada disciplina, em eventos e seminários. No caso do DA, o LISA é tanto um
laboratório como um um acervo audiovisual de grande utilidade como recurso didático e de pesquisa.
Através do website do LISA, boa parte desse material está disponibilizada.

2.6.4 Indique as principais formas de avaliação acadêmica dos Cursos de Graduação e
Programas de Pós-Graduação sob responsabilidade do Departamento.

R: Várias disciplinas de graduação, além de avaliadas pelos próprios docentes e discentes, de acordo com
as estratégias de ensino e aprendizagem nelas utilizadas, também passaram por avaliações discentes,
através do programa SIGA. As disciplinas do PPGAS também são avaliadas pelos próprios docentes e
discentes e os resultados são eventualmente discutidos pela coordenação do programa e em fóruns
discentes, com vistas a reformulações ou manutenção e incremento de estratégias bem sucedidas.

2.6.5 Há no Departamento algum programa de estímulo à inovação tecnológica,
empreendedorismo, empresas júnior? Analise os seus resultados.

R: Não há.

Graduação

2.7.1.1 Descreva os principais avanços no ensino de Graduação do Departamento e as
dificuldades encontradas nos últimos 5 anos.

R: Conforme já registrado em respostas anteriores, o principal objetivo do DA, no que se refere à
graduação, consiste em oferecer formação profissional de qualidade aos estudantes do curso de ciências
sociais, com ênfase na contribuição antropológica para tal formação. Nesse sentido, o DA, nos últimos 5
anos, priorizou a melhoria das condições de ensino e pesquisa na graduação.
Em relação ao conteúdo das disciplinas, o DA articulou melhor, na grade curricular, as obrigatórias e
eletivas. As primeiras visam fornecer ao aluno um conhecimento sistemático das principais vertentes do
pensamento antropológico e as segundas aprofundam debates relativos a temáticas específicas. A melhor
articulação entre esses dois blocos (as primeiras sempre anunciando o que poderá ser aprofundado nas
segundas) vem propiciando aos estudantes um melhor contato com pesquisas de ponta, a partir de
bibliografia atualizada.
Em relação à pesquisa, é por meio das disciplinas eletivas que os alunos têm a oportunidade de conhecer
melhor as linhas, projetos, grupos e laboratórios do DA. Além disso, o Departamento investiu, nos últimos
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5 anos, em um conjunto de ações no âmbito do estímulo ao Programa de Iniciação Científica (PIC) e a
seminários específicos para a graduação. Desse modo, propusemos despertar, nessa fase do aprendizado,
a vocação para o ofício de antropólogo(a), mediante uma formação com ênfase na pesquisa
antropológica, que poderá ser desenvolvida posteriormente em nível de Pós-Graduação.
Como avanços, houve ainda uma aproximação do DA com o curso de licenciatura, que, por anos, foi
coordenado e conduzido apenas pelo Departamento de Sociologia. Docentes do DA passaram a se
disponibilizar para a orientação de trabalhos de licenciatura, até porque o número de estudantes por
turma é indevidamente alto.
Foi incrementado o diálogo entre os três departamentos, seja na licenciatura, seja no bacharelado, mas
cabe ainda avançar mais.
O Programa de Educação Tutorial (PET) de Ciências Sociais há anos também está sob a coordenação do
Departamento de Sociologia, o que não mudou no último qüinqüênio, mas se pretende estabelecer um
rodízio entre os três departamentos do curso de ciências sociais.
Por fim, apesar de aquisições realizadas no último qüinqüênio, a "Comissão de Qualidade de Vida" do
Conjunto Didático de Filosofia e Ciências Sociais segue apontando vários problemas de infraestrutura que
interferem diretamente na qualidade do ensino oferecido aos estudantes de graduação, conforme já
registrado em bloco anterior (2.3).

2.7.1.2 Como se dá a articulação entre a Comissão de Graduação e as Comissões de
Coordenação de Cursos com o Departamento?

R: As comissões de graduação dos três departamentos foram recentemente implantadas, conforme as
diretrizes da Pró-Reitoria de Graduação, tendo passado a existir apenas uma Comissão de Coordenação
(COC) do curso de ciências sociais, cujo coordenador também acumula a tarefa de coordenar as
disciplinas de graduação do seu departamento. A coordenação geral circulará pelos três departamentos do
curso de ciências sociais e, nesta fase inicial de implantação, tem-se garantido o funcionamento
harmônico entre as 3 comissões de graduação, a COC e as instâncias decisórias dos departamentos. As
ações realizadas até o momento foram:
- Esclarecer os colegas do corpo docente acerca do funcionamento, da estrutura e das atribuições da COC
e das comissões de graduação;
- Realizar reuniões periódicas das três comissões de graduação para deliberar assuntos que envolvem
uma posição conjunta dos três departamentos.
Há que se registrar, entretanto, a necessidade urgente de uma secretaria que dê suporte para a execução
das muitas demandas e trâmites burocráticos sob a responsabilidade, atualmente, apenas do coordenador
geral. No caso do curso de ciências sociais, os departamentos não têm condições de destinar um
funcionário apenas para essa função, mesmo que em sistema de rodízio, ainda mais após a
implementação do PIDV, Plano de Incentivo à Demissão Voluntária, do qual resultaram baixas nas
secretarias dos três departamentos.

2.7.1.3 Relacione as inovações, iniciativas e tendências relevantes no ensino de Graduação do
Departamento no que se refere a:

a) Novos Cursos e disciplinas;

R: No último qüinqüênio, o DA garantiu uma oferta anual de disciplinas eletivas de modo a, ao longo de
dois semestres, as oito linhas de pesquisa do Departamento estarem representadas com ao menos uma
disciplina na grade oferecida para a graduação. Além das disciplinas já existentes, novas foram criadas,
como "Antropologia da Religião" e "Antropologia das emoções: modos de (re)construção e regulação da
vida social". Experiências resultantes do incremento da internacionalização do DA foram incorporadas ao
conteúdo programático das disciplinas e a recursos didáticos nelas utilizados (como novos materiais
audiovisuais). Enfim, tem havido uma remodelação constante da forma e do conteúdo das disciplinas
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oferecidas a fim de mantê-las sempre atualizadas frente às transformações sociais e acadêmicas em
curso.

b) Aumento do número de vagas;

R: Nos últimos anos, apesar da aposentadoria de três professores do DA, houve um aumento do número
de disciplinas oferecidas a estudantes da graduação (em 2012 elas eram 17, em 2013 passaram a 19 e
em 2014 a 20), o que representou um crescimento de vagas abertas a interessados em cursar conteúdos
sob a responsabilidade do DA. Foi também ampliado o número de vagas em várias disciplinas obrigatórias
e eletivas já existentes, especialmente para estudantes de outros cursos de graduação da USP. Esta
iniciativa atendeu a demandas decorrentes de transformações sociais amplas que têm implicado cada vez
maior interesse por conhecimentos interdisciplinares. Um exemplo é a procura crescente por conteúdos
das ciências sociais por parte de matriculados em ciências da computação (e vice-versa), dada a
importância social e política das redes sociais e de se construir ações e programas voltados à inclusão
digital. O DA também tem incrementado o diálogo com estudantes de graduação de várias outras áreas,
como psicologia (curso ao qual oferece uma disciplina obrigatória), história, geografia, filosofia, letras,
arqueologia, direito, relações internacionais, sem contar as vagas voltadas ao Programa para a Terceira
Idade. O aumento de vagas só não foi maior para não comprometer a relação docentes/discentes em sala
de aula e não sobrecarregar em demasia o quadro docente do DA (21 professores), todo ele também
envolvido com atividades de pesquisa, com responsabilidades ligadas à cultura e à extensão e com
encargos administrativas.

c) Atração de estudantes talentosos;

R: Para a realização deste objetivo, temos uma prática regular de oferta de bolsas de iniciação científica
(PIC, FFLCH, FAPESP, Santander) e mesmo de realização de projetos de pesquisa que contemplam
iniciações científicas sem bolsa, nas quais se envolvem, sobretudo, estudantes que trabalham e cursam o
período noturno. Reuniões periódicas e eventos acadêmicos abertos a estudantes de graduação,
promovidos por laboratórios e núcleos de pesquisas do DA, muitos deles de natureza interdisciplinar,
atraem estudantes que desejam investir em uma formação sólida e apresentam talento ara isso. Estes
estudantes, não raramente, são os que, terminada a graduação, ou ingressam em programas de pós-
graduação ou alcançam boas colocações no mercado de trabalho. Por fim, o DA tem estabelecido
parcerias com instituições de reconhecido impacto social, como o Centro Universitário Maria Antônia
(CEUMA) e o Centro de Preservação Cultural da USP (CPC), na Casa de Dona Yayá, ambos ligados à USP
e, no último qüinqüênio, dirigidos por docentes do DA. Foram vários, por exemplo, os cursos e seminários
que docentes do Departamento ofereceram no CEUMA e que disseminaram abordagens antropológicas
relativas a temas contemporâneos e polêmicos, atingindo, assim, tanto um público mais amplo quanto
estudantes interessados em participar de atividades extra-curriculares relacionadas à cultura e à extensão
universitária. No CPC-USP, membros do corpo discente do PPGAS ofereceram workshops e cursos de
difusão e organizaram ciclos musicais. Uma egressa do mestrado no PPGAS, hoje doutoranda do
programa, co-organizou uma coletânea no CPC-USP que recebeu o prêmio "Destaque" da PRCEU, em
2014.

d) Mudanças e flexibilização da estrutura curricular;

R: A estrutura curricular do DA está constantemente exposta e aberta aos impactos positivos decorrentes
da presença de pós-doutorandos e de suas novas frentes de pesquisa, pois docentes que supervisionam
estágios pós-doutorais convidam seus supervisionandos a dar seminários em disciplinas pelas quais
respondem. Por meio de visitas e estágios de docentes do DA a instituições de pesquisa e ensino no
exterior, bem como de visitas de colegas dessas instituições ao DA, também tem sido possível ampliar a
flexibilizar a estrutura curricular, pois dessas experiências resultam novos referenciais bibliográficos e
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novas metodologias de ensino. No último qüinqüênio, exemplos de parcerias desse tipo foram trocas
estabelecidas entre docentes do DA e docentes da Princeton University, Columbia University, City
University of New York, Universitat Autònoma de Barcelona, Paris I, Nouvelle Sorbonne Paris 3, ISCTE -
Instituto Universtário de Lisboa, Universtié Lumiére Lyon II, University of Victoria, Granada Centre for
Visual Anthropology (Manchester), Universidade Nova de Lisboa, entre outras. A realização de seminários
internacionais, o estabelecimento de convênios, intercâmbios e co-tutelas, a publicação em revistas
especializadas estrangeiras e a realização por parte do corpo discente de estágios no exterior
(intercâmbios na graduação e bolsas "sandwich" na pós-graduação) produzem resultados que, de diversas
maneiras, têm impactado positivamente a estrutura curricular do DA.

e) Renovação, atualização e utilização de novas metodologias de ensino.

R: Dentre as estratégias adotadas, temos utilizado, ainda que de forma tímida, o Programa STOA
(Moodle), que possibilita um diálogo constante entre docentes e discentes, bem como o acesso facilitado a
textos e informações relevantes para as disciplinas. Os docentes também têm criado pastas de textos no
sistema dropbox e têm procurado explorar os recursos audiovisuais disponíveis em sala de aula, os quais,
conforme já apontado, necessitam, todavia, de manutenção e atualizações urgentes. Temos estimulado a
incorporação de recursos audiovisuais, como filmes documentários e etnográficos, disponíveis no acervo
do LISA, em nossos cursos de graduação e pós. Como forma de melhor preencher a grade horária no
intervalo entre os períodos vespertino e noturno, temos realizado debates a partir da exibição de filmes e
documentários, palestras e reuniões frequentes com representantes do centro acadêmico. Diante da atual
politização das salas de aula, ou seja, da irrupção, por vezes repentina, de questões ligadas à raça e ao
racismo, à transexualidade, ao feminismo, aos direitos humanos e à violência urbana, os docentes do
Departamento de Antropologia têm promovido debates que incluem tanto antropólogos e cientistas
sociais, quanto outros profissionais e atores envolvidos com movimentos sociais, políticas públicas, mídia
etc.

2.7.1.4 Como se dá o processo de acompanhamento do ensino de Graduação no Departamento?
Descreva os procedimentos e os indicadores usados nesse processo.

R: O DA tem revisto a proporção do número de docentes por discentes em sala de aula, aumentando o
número de docentes que ministram as disciplinas obrigatórias, de modo a subdividir turmas, antes muito
grandes, em subturmas menores. Nos últimos anos, por exemplo, foi possível subdividir em três e não
mais em duas, os mais de 150 estudantes que, em todo início de ano, costumam se matricular em
Antropologia I. A chefia do departamento e a coordenação da COC também têm se empenhado em
construir uma discussão mais densa entre os departamentos que compõem o curso de ciências sociais,
sobre as deficiências de formação básica dos alunos e as soluções conjuntas que podem ser
implementadas. Temos ainda aperfeiçoado o sistema de acompanhamento e monitoria para as disciplinas
obrigatórias e eletivas oferecidas à graduação, especialmente através do Programa de Aperfeiçoamento
do Ensino (PAE), o qual tem sido importante para os docentes, para os pós-graduandos-monitores e para
os estudantes de graduação, pois todos aprendem e se aperfeiçoam a partir dos desafios que se
apresentam em sala de aula. O aprendizado de línguas estrangeiras também tem sido incentivado, de um
modo geral. Não criamos ainda indicadores para acompanhar cada uma dessas iniciativas, pois elas são
relativamente recentes, mas qualitativamente já é possível afirmar que são bons os resultados delas
decorrentes.

2.7.2.1 Qual o perfil dos egressos de Graduação almejado pelo Departamento?

R: Espera-se que o egresso do DA disponha de formação teórica e metodológica que o habilite a:
- Desenvolver a capacidade analítico-crítica;
- Ter domínio das principais correntes de pensamento, das principais obras e autores que
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constituíram e constituem as ciências sociais, desde o período clássico até a atualidade;
- Ter domínio dos principais conceitos através dos quais os problemas sociais, políticos e culturais da
sociedade moderna foram e são identificados e analisados;
- Ser capaz de identificar os problemas (dilemas, paradoxos, impasses) da sociedade
contemporânea bem como participar criticamente dos debates intelectuais e científicos que lhes são
subjacentes;
- Ser capaz de traduzir essa reflexão teórico-crítica em problemas de investigação científica.
Os requisitos acima definidos são fundamentais para o egresso das ciências sociais atuar como um
profissional polivalente, capaz de se inserir em diferentes campos de ação, tais como o do ensino (médio
e superior), pesquisa, planejamento, consultoria e assessoria (à mídia impressa e eletrônica; movimentos
sociais, organizações não-governamentais, empresas privadas e instituições públicas, partidos políticos,
associações profissionais etc). Pautado por esses objetivos específicos, o curso de Ciências Sociais da
USP, e em especial, o DA, tem oferecido uma formação básica que habilita os graduados a perseguir seus
anseios intelectuais e profissionais em um vasto campo de áreas do mercado de trabalho acadêmico e não
acadêmico. Como afirmam reiteradamente ex-alunos, em reuniões de avaliação qualitativa do curso: a
graduação em ciências sociais da USP dá aos estudantes independência intelectual, tornando-os
especialmente capazes de construir suas trajetórias profissionais de forma individualizada. Trata-se, em
suma, de formar inteligências autônomas, requisito essencial seja para a carreira acadêmica seja para
qualquer prática profissional competente e consciente.

2.7.2.2 O currículo e as ementas das disciplinas de Graduação do Departamento são
consistentes com esse perfil?

R: Tanto o são que o curso de ciências sociais teve recentemente renovado seu pedido de credenciamento
junto ao Conselho Estadual de Educação. Toda a grade curricular foi reformulada (suas ementas refeitas e
atualizadas no Sistema Júpiter), de modo a atender à realização de um conjunto de demandas teóricas e
práticas necessárias à devida formação e capacitação dos estudantes de bacharelado e licenciatura.
O currículo e as ementas das disciplinas oferecidas pelo DA não só historicamente foram como seguem
sendo condizentes com sua missão de, a partir de constantes aprimoramentos teóricos e metodológicos,
traduzir questões de relevância social em questões de relevância acadêmica.
A elaboração antropológica do conceito de cultura, a crítica às múltiplas formas de etnocentrismo, o
exercício da reflexividade na construção dos temas de pesquisa e elaboração de categorias de análise e
sistemas classificatórios capazes de abranger a multiplicidade das diferenças culturais são algumas das
marcas das disciplinas da graduação e da contribuição do DA nas suas interfaces com outras ciências
humanas e do campo da saúde e das tecnologias.
Tanto em disciplinas obrigatórias quanto eletivas, é nosso objetivo incentivar o desenvolvimento de
trabalhos de campo exploratórios que permitam aos estudantes lidar com a articulação entre teorias,
métodos e problemas sociais.

2.7.2.3 Os processos de ensino e aprendizagem do Departamento são consistentes com esse
perfil?

R: Conforme já dito anteriormente, o DA tem priorizado a melhoria das condições de ensino e pesquisa na
graduação. Se as disciplinas obrigatórias dão ênfase à formação clássica, as eletivas conectam a reflexão
clássica às pesquisas e à bibliografia contemporânea. O departamento entende que a transmissão do
conhecimento não deve se afastar dos contextos de sua produção. Experiências mais ricas de ensino e
aprendizagem ocorrem em momentos nos quais as salas de aula adquirem características de oficinas de
conhecimento, interagindo de forma criativa com espaços de pesquisa de campo, acervos bibliográficos e
laboratórios. Essa perspectiva é a que norteia o DA, pois ela é essencial para uma área do conhecimento
que valoriza a diversidade e faz do encontro com o "outro" o lugar por excelência da produção do
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conhecimento.

2.7.2.4 Relacione os serviços de apoio oferecidos pelo Departamento ao corpo discente.

R: O DA tem tentado, a partir do contato entre docentes e discentes em sala de aula, nos laboratórios e
núcleos de pesquisa e em eventos acadêmicos, bem como através de seu website e dos serviços
oferecidos por sua secretaria, ampliar as condições de acesso dos estudantes a bancos de dados e a
recursos bibliográficos. Também tem se empenhado em aperfeiçoar a captação de recursos para a
expansão do acervo da biblioteca e tem otimizado o levantamento, armazenamento e circulação de dados
relevantes para a gestão do curso (número e proveniência de bolsas disponíveis na USP e nas agências de
fomento; dados sobre evasão e reprovação etc). Entretanto, todos esses esforços têm esbarrado em
inúmeros obstáculos, como: o funcionamento precário de certos serviços (como os prestados pelo setor
de audiovisual da FFLCH); equipamentos desatualizados e defeituosos; falta de funcionários que dêem
melhor suporte ao trabalho docente; falta de mais e melhores espaços de estudos e de convivência para
os estudantes.

2.7.2.5 O Departamento possui algum sistema de acompanhamento do processo formativo dos
estudantes de Graduação? Comente.

R: O Departamento não possui um "sistema", mas acompanha o processo formativo dos estudantes de
graduação:
1) através das reuniões mensais do Conselho Departamental, nas quais são passados informes pelos
representantes do DA na COC, na Comissão de Graduação da FFLCH e por representantes discentes.
Nessas oportunidades também são decididas, no âmbito da competência do DA, questões relativas ao
processo de formação;
2) através de constante diálogo com representantes discentes a respeito do andamento das disciplinas; 3)
através de avaliações individuais utilizadas pelos(as) docentes e monitores em diversas disciplinas.

2.7.2.6 Indique as ações de incentivo do Departamento para a formação dos estudantes de
Graduação em Iniciação Científica, participação em pesquisas e grupos de pesquisa e outros.

R: O Departamento de Antropologia incentiva a formação de estudantes de graduação na Iniciação
Científica aprensentando-lhes, em diversas ocasiões (sala de aula, eventos e no website) quais são as
linhas de pesquisa do Departamento. Docentes dão constantes mostras da indissociação entre ensino e
pesquisa, tanto para o adequado desenvolvimento das disciplinas quanto para o sucesso das atividades
dos núcleos e laboratórios de pesquisa que funcionam como verdadeiras oficinas de formação para
estudantes de graduação. Nesses espaços, os estudantes não apenas se envolvem mais com as pesquisas
docentes como conhecem de perto as pesquisas de pós-graduandos e de pesquisadores visitantes. Os
Programas de Cooperação Acadêmica (PROCAD-Capes) firmados nos últimos anos pelo DA, também
possibilitaram intercâmbios entre jovens pesquisadores, de distintas regiões do país, sensibilizando-os,
teórica e metodologicamente, para questões relativas ao complexo cruzamento entre raça, etnicidade,
gênero, sexualidade e classe. Alunos de graduação e pós-graduação se envolveram nas missões de ensino
e pesquisa dos dois Programas PROCAD coordenados pelo DA: "Raça, etnicidade, sexualidade e gênero
em perspectiva comparada" (PPGAS-USP e PPGCS-UFPA) e "Paisagens Ameríndias. Habilidades,
mobilidade e socialidade nos rios e cidades da Amazônia" (PPGAS-USP e PPGAS-UFAM). Este último
realizou expedições etnográficas, com alunos de graduação, em cidades médias da calha do Rio Solimões.
Há também um número expressivo de estágios abertos a estudantes de graduação, decorrentes de
convênios com empresas públicas e privadas e com ONGs, bem como é significativo o número desses
estudantes que têm se beneficiado de acordos de cooperação internacional credenciados na CCInt e
coordenados por professores do Departamento de Antropologia. São várias também as ações
interdisciplinares voltadas para a formação estudantil. Muitos dos filmes etnográficos produzidos no LISA -
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Laboratório de Imagem e Som em Antropologia - resultam de pesquisas desenvolvidas por docentes do
DA que orientam iniciações científicas (www.vimeo.com/lisausp). O Departamento vem realizando, desde
2001, por meio do Laboratório do NAU - Núcleo de Antropologia Urbana, o seminário Graduação em
Campo, no qual alunos de graduação da USP e de várias outras universidades brasileiras expõem suas
pesquisas (em andamento e concluídas). Este seminário pioneiro também produziu ecos em outras
iniciativas como o ENADIR (Encontro Nacional de Antropologia do Direito, promovido bianualmente, desde
2009, pelo Núcleo de Antropologia do Direito da USP- NADIR), o ENUMAS (encontro promovido pelo
Núcleo de Marcadores Sociais da Diferença, NUMAS), o EIAV (Encontro Internacional de Antropologia
Visual) e a Oficina de Estudos Urbanos (promovida pelo Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade,
GEAC).

2.7.2.7 O Departamento m,antém algum relacionamento formal com os ex-estudantes da
Graduação? Há algum sistema de acompanhamento de egressos da Graduação?

R: O relacionamento é predominantemente informal e o acompanhamento é feito através de informações
esparsas relativas ao ingresso de ex-estudantes em programas de pós-graduação em antropologia, bem
como através de notícias de eventos que envolvem egressos como produtores e/ou participantes de
programações culturais promovidas por instituições privadas, públicas, museus etc.
Vale reiterar que, como a graduação em ciências sociais envolve os departamentos de antropologia,
sociologia e ciência política, a formalização de algum tipo de relacionamento com ex-estudantes e de um
sistema de acompanhamento de egressos da graduação implica um projeto conjunto desses três
departamentos.

2.7.2.8 Comente as áreas profissionais de atuação e as habilidades requeridas dos egressos do
Departamento.

R: São diversas as áreas de atuação profissional dos egressos: ensino médio na rede pública e privada;
elaboração de laudos para órgãos públicos que trabalham com "populações tradicionais" como o INCRA,
ITESP e FUNAI; gestão de projetos e de ações em fundações como SEADE, Sesc-SP e em ONGs; institutos
de pesquisa que formulam questionários, elaboram, coordenam e analisam pesquisas etc. Outro aspecto a
ser destacado é que um número não desprezível de estudantes que se forma em ciências sociais também
cursa ou cursou outra graduação. Em geral eles atuam ou pretendem atuar em áreas como jornalismo,
direito, história, psicologia, ciências biológicas, relações internacionais, entre outras, e buscam as ciências
sociais (às vezes especificamente a antropologia) para obter subsídios teóricos e metodológicos que os
instrumentalizam melhor nesses outros campos de atuação.

2.7.2.9 Comente o desempenho dos egressos do Departamento nos exames de classes
profissionias, residências médicas e correlatos.

R: Não se aplica

2.7.3.1 Indique se há iniciativas para a realização de Cursos não presenciais no Departamento.

R: A maioria dos seminários, minicursos e palestras realizados pelo departamento são difundidos pelo
IPTV-USP e acompanhados, on line, por inúmeros interessados.
O DA também tem realizado, mais recentemente, seminários e reuniões de grupos de pesquisa através de
vídeo-conferência.
Entretanto, seja no caso do IPTV-USP seja no das vídeo-conferências, a precariedade de alguns
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equipamentos prejudica a ampliação das iniciativas.

2.7.3.2 Descreva as principais atividades extracurriculares para a Graduação no Departamento.

R: Entre as muitas atividades extracurriculares, destacamos como principais: pesquisas de campo
relacionadas aos conteúdos das disciplinas oferecidas à graduação; oficinas; minicursos; seminários e
palestras pertinentes às atividades desenvolvidas pelos laboratórios e núcleos de pesquisa; e debates
quando do lançamento de alguns novos números das revistas ligadas ao Departamento.

2.7.3.3 Comente o impacto, para a Graduação, referente a convênios acadêmicos, programas
de estágio e convênios com os setores público e privado, mantidos pelo Departamento.

R: Tanto instituições do setor público quanto empresas do setor privado oferecem oportunidades de
estágios a estudantes que cursam ciências sociais e, especificamente, aos que se interessam por
antropologia. Em tais setores, os estudantes tanto se beneficiam com a necessidade de aplicar
conhecimentos teórico-metodológicos diante de desafios práticos quanto se expõem à dinâmica do
mercado de trabalho não acadêmico, mas munidos de um senso teórico-crítico apurado.
Destacam-se, no caso do DA, a importância de convênios como os PROCADs (anteriormente
mencionados), os de intercâmbio e cooperação internacional e uma parceria com o Museu de Arqueologia
e Etnologia (MAE-USP).

2.7.3.4 Relacione os principais projetos interdisciplinares do Departamento.

R: O próprio curso de graduação em ciências sociais é, em si, resultado de um projeto interdisciplinar que
envolve as áreas de antropologia, sociologia e ciência política, conforme já apontado. Além das vagas
abertas a estudantes de outras graduações e do oferecimento de uma disciplina obrigatória para a
graduação em psicologia, há uma significativa reserva de vagas nas disciplinas oferecidas pelo DA para
estudantes das graduações em lingüística (FFLCH) e pedagogia (FE), em especial nas disciplinas que se
relacionam com o ensino da história e da cultura afro-brasileira (Lei 10.639/2003).
Mas, conforme já afirmamos, os principais projetos interdisciplinares do DA se concretizam através das
pesquisas de seus núcleos e laboratórios, os quais envolvem tanto estudantes de graduação quanto de
pós e estagiários de pós-doutorado.

2.7.3.5 Descreva os programas de monitorias e tutorias do Departamento.

R: O DA conta com o Programa de Estímulo ao Ensino de Graduação (PEEG) e o Programa de
Aperfeiçoamento de Ensino (PAE). Em ambos os monitores/tutores:
a) Participam de reuniões com os docentes responsáveis e compartilham a organização de aulas;
b) Auxiliam na seleção do material bibliográfico;
c) Acompanham as aulas e elaboram exercícios em conjunto com os docentes responsáveis,
familiarizando-se com critérios de correção e de avaliação;
d) Realizam plantões de atendimento para discutir dúvidas relativas aos conteúdos trabalhados em
sala;
e) Checam o funcionamento dos recursos audiovisuais antes do início das aulas;
f) Auxiliam os estudantes na execução de certas atividades, como exercícios em sala de aula;
g) Fazem uma segunda leitura e revisão do desempenho dos estudantes quanto à produção textual
em exercícios de escrita etnográfica;
h) Estimulam a participação dos estudantes discutindo com eles a bibliografia trabalhada e referências
complementares;
i) Auxiliam os docentes no controle de freqüência;
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j) Fazem reserva de salas para execução de aulas e atividades;
k) Auxiliam na orientação de projetos de pesquisa;
l) Corrigem, juntamente com os docentes, trabalhos, exercícios e provas,
m) Contribuem com os debates em sala de aula.
Em relação ao Programa de Educação Tutorial (PET) das ciências sociais, apesar de a coordenação estar,
há anos, com o departamento de sociologia, docentes do DA têm participado do processo seletivo de
novos ingressantes, de palestras e têm elaborado pareceres quando da conclusão de pesquisas. Há,
ainda, bolsistas de graduação, em especial do Programa Aprender com Cultura e Extensão, que atuam
legendando filmes para surdos, apoiando a catalogação do acervo do LISA e acompanhando outras
atividades audiovisuais desse laboratório do DA.

Pós-Graduação

2.8.1.1 Comente as inovações, iniciativas e tendências relevantes dos Programas de Pós-
Graduação do Departamento no que se refere a:

a) Novos Programas, fusão ou divisão de antigos Programas;

R: Não se aplica.

b) Programas de Mestrado Profissional;

R: Não se aplica.

c) Aumento do número de vagas;

R: O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) depende tanto da
disponibilidade de vagas dos docentes orientadores quanto do desempenho dos candidatos nas etapas do
Processo Seletivo. Estas consistem em provas escritas eliminatórias, avaliadas por uma banca, e na
arguição do projeto de pesquisa, também feita à banca. São essas etapas que especialmente fazem
oscilar o número de ingressantes, conforme se pode observar no quadro a seguir.
Quadro sintético do número de ingressantes:
2010 - Doutorado: 18 Mestrado: 22 Total: 40
2011 - Doutorado: 11 Mestrado: 14 Total: 25
2012 - Doutorado: 20 Mestrado: 22 Total: 42
2013 - Doutorado: 24 Mestrado: 19 Total: 43
2014 - Doutorado: 13 Mestrado: 17 Total: 30
O aumento do número de vagas no Mestrado e no Doutorado tem sido acordado de modo refletido e
prudente, para que possamos, entre outras coisas, atender os estudantes em relação a apoios à pesquisa,
participação em eventos e fornecimento de bolsas. Em números absolutos, o PPGAS possuía 96 alunos
ativos, em 2011; 105 em 2012; 144 em 2013 e 147 em 2014.

d) Mudanças e flexibilização na estrutura curricular;

R: Após revisões sistemáticas da estrutura curricular, o PPGAS/USP exige que o estudante curse, no
Mestrado, 5 disciplinas de 8 créditos cada uma, sendo 3 obrigatórias (Teorias Antropológicas Clássicas,
Teorias Antropológicas Modernas e Metodologia de Projeto I) e 2 eletivas. No Doutorado são exigidas 4
disciplinas: 1 obrigatória (Metodologia de Projeto II) e 3 eletivas. Nas disciplinas obrigatórias, enfatiza-se
a formação teórica que percorre obras consideradas clássicas, assim como autores e debates
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contemporâneos considerados mais expressivos. Nas eletivas, as diferentes áreas temáticas procuram
sintonizar suas linhas de pesquisa com a literatura nacional e internacional. As disciplinas obrigatórias do
Mestrado podem ser cursadas como eletivas pelos doutorandos que não fizeram o Mestrado no Programa,
de acordo com a recomendação do orientador. A disciplina Metodologia de Projeto dá ênfase à formação
metodológica e ao debate dos projetos e orientações teórico-metodológicas. Essa disciplina é oferecida
com códigos distintos (I e II), para efeitos de registro no sistema de pós-graduação da USP, a fim de que
possa ser cursada por doutorandos que fizeram o Mestrado no próprio Programa. É facultada a realização
de disciplinas em outros programas de pós-graduação da USP ou em outras universidades no limite de
1/3 dos créditos, com a anuência do orientador.

e) Flexibilização e incentivo à articulação dos seus Programas de Pós-Graduação com outros
Departamentos, Unidades, Instituições e setores produtivos da sociedade;

R: A articulação do PPGAS com outros Programas da USP e de outras universidades brasileiras se dá de
diferentes modos. Vínculos mais duradouros se estabelecem em função de co-orientações de mestrados e
doutorados; de convênios e redes de pesquisa e da colaboração em cursos regulares. Vínculos mais curtos
são mantidos pela participação frequente em bancas examinadoras, seminários, aulas e oficinas.
No último qüinqüênio, cabe destacar os dois Programas de Cooperação Acadêmica (PROCADs), nos quais
o PPGAS atuou como equipe coordenadora geral: 1. "Paisagens Ameríndias: Habilidades, Mobilidade e
Socialidade nos Rios e Cidades da Amazônia", em parceria com o Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas (UFAM); e "Raça, Etnicidade, Sexualidade e
Gênero em Perspectiva Comparada", em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
da Universidade Federal do Pará (UFPA).
O Programa de Pós-Doutorado, vinculado ao DA, vem se ampliando de forma expressiva (de 7 bolsistas
pós-doutorandos em 2010 passamos a 19 em 2014). Ele é outro mecanismo importante de articulação do
PPGAS com outros programas, pois sinaliza a inserção do PPGAS na comunidade científica mais ampla,
atraindo pesquisadores em fase final de formação que buscam interação com grupos, núcleos e linhas de
pesquisa do DA.
As relações do PPGAS com a sociedade em geral podem ser aquilatadas pela presença de docentes em
atividades promovidas por organismos públicos (conferências, debates e palestras), assim como por
projetos de extensão, consultorias e assessorias com vistas à elaboração de políticas públicas. Destaca-se
também a atuação de estudantes do PPGAS em ONGs (Ação Educativa, Instituto Socioambiental e
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, por exemplo) diretamente envolvidas com projetos dedicados
a grupos minoritários e a setores desfavorecidos do ponto de vista de políticas públicas.

f) Readequação de linhas e projetos de pesquisa, de forma a acompanhar ou induzir os avanços
na área;

R: As linhas de pesquisa foram revistas e atualizadas nos últimos anos em função de novas agendas de
investigação e da criação de novos núcleos e grupos de pesquisa. O Programa abriga atualmente 8 linhas
de pesquisa, espelhando a formação variada do corpo docente. São elas: Antropologia da Política e do
Direito; Antropologia e História, Antropologia das Formas Expressivas; Antropologia das Populações Afro-
brasileiras e Africanas; Antropologia Urbana; Etnologia Indígena; Marcadores Sociais da Diferença;
Religiosidade Popular e Instituição Religiosa.

g) Renovação, reformulação de disciplinas (objetivos, conteúdo programático, avaliação,
língua, ministrantes) e utilização de novas metodologias de ensino;

R: Em função do aumento e diversificação das linhas e grupos de pesquisa, o Programa renovou o seu
elenco de disciplinas para atender novas agendas. No último qüinqüênio, foram oferecidas entre 10 e 16
eletivas, além das 5 obrigatórias (Teorias clássicas, Modernas, Metodologia de Projeto I e II), de modo a
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assegurar o equilíbrio entre a formação teórico-metodológica e o aprofundamento em áreas específicas.
Tendo em vista que os docentes do PPGAS/USP também ministram, simultaneamente, disciplinas
obrigatórias e eletivas na graduação em ciências sociais, as Coordenações da Pós-Graduação e da
Graduação do DA organizam em conjunto a grade de oferta de disciplinas, de maneira a garantir o rodízio
de docentes e a presença regular das linhas de pesquisa em ambos os níveis. Observa-se ainda o
engajamento de pós-doutorandos em atividades docentes da graduação e da pós, auxiliando os docentes
permanentes em seus cursos.
Além das disciplinas, cabe destacar outras experiências de formação já implantadas e bem sucedidas:
1. Os seminários Sextas do Mês, organizados pelos discentes do PPGAS;
2. Os cursos de extensão universitária envolvendo discentes que participam da montagem dos programas
e das aulas;
3. As oficinas realizadas pelos laboratórios, sobretudo pelo Laboratório da Imagem e Som em
Antropologia, LISA, responsável pelo incremento da produção artística(audiovisual)discente;
4. Os seminários e atividades desenvolvidos pelos núcleos e grupos, que reúnem estudantes de
graduação e pós, de diversas linhas e especialidades;
5. O "Graduação em Campo", seminário que adquiriu escopo nacional, uma das experiências mais
inovadoras de incentivo à pesquisa e de relação bem sucedida entre graduação e pós-graduação;
6. Os seminários realizados com o auxílio de videoconferência, aproximando pós-graduandos de diversas
instituições.

h) Atenção à inserção dos docentes no período de experimentação, especialmente daqueles
que precisaram estender seus estágios de experimentação;

R: Todos os docentes do DA, mesmo os que estão em estágio de experimentação, encontram-se ligados à
pós-graduação, oferecendo disciplinas, coordenando seminários e orientando estudantes. Encontram-se
também engajados nos núcleos, laboratórios e grupos de pesquisa, assim como nas diversas comissões
departamentais e ligadas à gestão. Trata-se de uma política pró-ativa e bem sucedida de integração dos
novos docentes ao PPGAS, que repercute na desejável articulação entre graduação e pós-graduação,
incentivada pela CAPES. Cabe destacar que os quatro docentes que ingressaram no Departamento de
Antropologia no período (3 em 2013 e 1 em 2014), trouxeram consigo experiências em docência e em
orientação, agilizando a sua inserção no PPGAS. Todos já ministraram disciplinas na pós-graduação e
foram credenciados para orientar em nível de Mestrado.
Não houve casos de docentes que precisaram estender seus estágios de experimentação.

i) Outras.

R: Atualmente o Programa conta com 14 núcleos, grupos e laboratórios articulados às linhas de pesquisa
ativas, todos eles cadastrados no diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, a saber:
1. CERNE - Centro de estudos de religiosidades contemporâneas e das culturas negras (Antropologia das
populações africanas e afro-brasileiras e Religiosidade popular e Instituições religiosas).
2. Coletivo ASA - Artes e Saberes da (para a) Antropologia (Antropologia das Formas Expressivas).
www.coletivoasa.dreamhosters.com.
3. CEstA - Centro de Estudos Ameríndios (Etnologia Indígena). http://www.usp.br/cesta
4. Etno-História (Antropologia e História).
5. GEAC - Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade (Antropologia Urbana).
http://geacusp7.wix.com/geac
6. GRAVI - Grupo de Antropologia Visual (Antropologia das Formas Expressivas).
http://www.lisa.fflch.usp.br/projetos/gravi.shtml
7. Hybris - Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Relações de Poder, Conflitos, Sociabilidades (Antropologia
da Política e do Direito).
8. NADIR - Núcleo de Antropologia do Direito (Antropologia da Política e do Direito)
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5911329942852747
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9. NAPEDRA - Núcleo de Antropologia da Performance e do Drama (Antropologia das Formas
Expressivas). http://usp.br/napedra.
10. LAB-NAU - Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana (Antropologia Urbana).
http://nau.fflch.usp.br
11. LISA - Laboratório de Imagem e Som em antropologia, que abriga 3 grupos de pesquisa GRAVI,
Napedra e PAM (Antropologia das Formas Expressivas). http://www.lisa.usp.br
12. NUMAS - Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença (Marcadores Sociais da Diferença).
http://numas-usp.blogspot.com.br
13. PAM - Pesquisas em Antropologia Musical (Antropologia das Formas Expressivas).
http://www.lisa.usp.br/projetos/pam.shtml.
14. Religiões, secularismo e esfera pública no Brasil contemporâneo (Instituição religiosa e religiosidade
popular).

2.8.1.2 Qual a porcentagem de docentes do Departamento vinculados aos Programas de Pós-
Graduação?

R: 100% dos docentes ativos do DA integram o corpo permanente do PPGAS: oferecem disciplinas,
orientam estudantes e participam de comissões ligadas à pós-graduação. Dentre os aposentados, 29%
colaboram sistematicamente com o programa. Cabe observar que o PPGAS/USP conta atualmente com
21docentes permanentes e 5 colaboradores. Todos os permanentes são doutores contratados em Regime
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), o que vem incidindo muito positivamente na
avaliação da CAPES. Apesar de ter passado por renovação recente, o corpo docente é predominantemente
sênior: 17 (73,9%) têm mais de 10 anos de doutoramento; 4 têm entre 5 e 10 anos, sendo 2 jovens
doutores.

2.8.1.3 Como se dá a avaliação das disciplinas e dos Programas de Pós-Graduação do
Departamento?

R: Além das avaliações realizadas anualmente pela CAPES, o Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social realiza balanços periódicos de seu perfil, funcionamento e de suas políticas em fóruns
deliberativos: Comissão Coordenadora de Programa (CCP) e Comissão de Gestão (CG - PROEX). As
disciplinas obrigatórias são regularmente revistas de modo a ajustar os conteúdos considerados
fundamentais à formação dos estudantes. As disciplinas eletivas passam por avaliações realizadas no
interior dos grupos e núcleos de pesquisa, nas quais são levadas em conta também as avaliações feitas
pelos estudantes em sala de aula.

2.8.1.4 Analise o desempenho dos Programas de Pós-Graduação do Departamento
considerando as duas últimas avaliações da CAPES.

R: O PPGAS ingressou no PROEX/CAPES em 2011, em função do resultado da Avaliação Trienal de 2010.
Desde então, o Programa vem realizando uma política incisiva para a manutenção e o aprimoramento de
sua condição de centro de excelência, orientada pelas metas estabelecidas nos Documentos da Área de
Antropologia da Capes. Nas duas últimas avaliações, o Comitê de Antropologia e Arqueologia da Capes
destacou:
1. O intenso e bem sucedido processo de renovação do corpo docente, bem como a adequação e
dedicação dos docentes permanentes às atividades de pesquisa, docência e extensão;
2. O perfil do corpo docente do PPGAS, consideradas a titulação, produção, diversidade de experiências e
compatibilidade à proposta geral do programa, sobretudo o fato de serem, sem exceção, doutores em
RDIDP e 70% bolsistas produtividade CNPq;
3. O forte impacto nacional do PPGAS, "um dos principais centros de formação da disciplina no país", nos
termos das fichas de avaliação.
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4. A estruturação e renovação das linhas, núcleos e atividades de modo geral;
5. A bem sucedida política de internacionalização do programa, empreendida por meio de convênios,
parcerias de pesquisa, eventos e mobilidade docente e discente;
6. Os apoios oferecidos à tradução e publicação de docentes e discentes que repercutiram no aumento do
número de publicações em periódicos bem avaliados na área e na edição de livros por editoras de
qualidade, no Brasil e no exterior;
7. O excelente entrosamento entre pós-graduação e graduação, em função da contribuição dos docentes
à docência e pesquisa, em ambos os níveis;
8. A boa distribuição de orientandos por orientador: entre 3 e 8;
9. A qualidade das teses e dissertações, atestada, entre outros, por premiações sistemáticas;
10. A visibilidade do Programa por meio do seu website, em processo de aprimoramento e já traduzido
para o inglês.
Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo Programa, assinalada nos relatórios do período, diz
respeito ao tempo médio de titulação e ao fluxo de defesas, dificuldade que vem sendo enfrentada pelo
controle dos pedidos de prorrogação para depósitos de dissertações e teses. Cabe lembrar que os
procedimentos burocráticos na FFLCH-USP para definir bancas, reservas de salas e datas de defesa
podem prolongar em até 3 meses o prazo entre o depósito do trabalho e a defesa, o que interfere
negativamente no cumprimento desta meta.

2.8.1.5 Mencione os prêmios nacionais e internacionais e outros indicativos de qualidade
recebidos pelos Programas de Pós-Graduação do Departamento nos últimos 5 anos.

R: A qualidade do Programa pode ser imediatamente reconhecida pela avaliação Capes, e pelo seu
ingresso no Proex em 2011. A ausência de evasões é outro índice expressivo do êxito e da qualidade do
PPGAS. Os periódicos editados, como a Revista de Antropologia (a mais antiga revista de antropologia em
circulação no país, A2 no qualis da área), e a Cadernos de Campo (criada em 1991, editada pelos(as) pós-
graduandos(as), B5 no qualis da área), constituem outros sinais de qualidade. Cabe destacar ainda a
expressiva produção audiovisual (discente e docente) do Laboratório da Imagem e do Som em
Antropologia (LISA). Em 2013 e 2014 dois filmes realizados no LISA foram premiados: "Vende-se pequi"
recebeu menção Honrosa no 15º FestCurtasBH, Belo Horizonte, 2013; e "Iburi. Trompete dos Ticuna"
ficou com o 2º lugar da categoria Documentários na Mostra Universitária Competitiva, Festival
Internacional de Cinema da Bienal de Curitiba (FICBIC), 2014. No período indicado, docentes e discentes
do PPGAS foram contemplados com diversas premiações, a saber: 2010. Prêmio Comendador da Ordem
Nacional do Mérito Científico da Presidência da República. Profa. Dra. Lilia Schwarcz. 2011. Menção
honrosa Prêmio Capes - tese de doutorado, Os Enleios da Tarrafa: etnografia de uma parceria
transnacional entre ONGs através de emaranhados institucionais de combate à pobreza, de Anna Catarina
Morawska Vianna - Orientador: Prof. Dr. Júlio Assis Simões. 2011. Prêmio Destaque USP (menção
honrosa) - tese de doutorado, Karawara: a caça e o mundo dos Awá- Guajá, de Uirá Felipe Garcia -
Orientador: Prof. Dr. Márcio Silva. 2012. Prêmio Destaque USP - tese de doutorado, Executivos Negros:
Racismo e Diversidade no Mundo Empresarial, de Pedro Jaime de Coelho Júnior - Orientador: Prof. Dr.
Kabenguele Munanga. 2012. Menção honrosa Prêmio Pierre Verger/ Associação Brasileira de Antropologia,
- vídeo etnográfico Teko Rexai, saúde Guarani Mbya, de Nadja Marin e Adriana Calabi (discentes) 2012.
Prêmio Jabuti, Categoria Ciências Humanas, 3o Lugar (Oniska - Poética do Xamanismo na Amazônia, de
Pedro Cesarino), Câmara Brasileira do Livro. 2013. Prêmio Jabuti, Categoria Ciências Humanas, 2o Lugar
(O profeta e o principal, de Renato Sztutman), Câmara Brasileira do Livro. 2013. A tese de doutorado de
Ewelter de Siqueira e Rocha, orientada pela professora Rose Satiko Gitirana Hikiji, foi contemplada com o
primeiro lugar no Concurso Silvio Romero, 2013. Milena Estorniolo, "Laboratórios na Floresta. Os Baniwa,
os Peixes e a Piscicultura no Alto Rio Negro", dissertação de mestrado contemplada com o Prêmio
ABA/GIZ, no concurso "Povos Indígenas na Amazônia Brasileira. Orientadora: Profa. Dra. Marta Rosa
Amoroso. 2014. Prêmio da Academia Brasileira de Letras, Batalha do Avaí, de Lilia Schwarcz. 2014.
Prêmio Capes de Melhor Tese de doutorado da Área de Ciências Humanas, O estigma da deficiência física
e o paradigma da reconstrução biocibernética do corpo, de Joon Ho Kim Orientadora: Profa Sylvia Caiuby
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Novaes.

2.8.1.6 Comente o impacto nacional e internacional do conhecimento científico e tecnológico
gerado pelas teses e disserações.

R: O impacto nacional e internacional das dissertações e teses pode ser medido, fundamentalmente, pela
expressiva produção discente do Programa - livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais,
produção audiovisual, além das participações em congressos - em franca ampliação no último qüinqüênio
e que vem recebendo notificação máxima nas avaliações CAPES.
No Triênio 2010-2011-2012, foram publicados 5 livros integrais e mais de 120 artigos, em periódicos do
Brasil e exterior. De um total de 96 estudantes ativos em 2011, cerca de 70% apresentaram produção
bibliográfica. Ao longo do ano, o corpo discente produziu 48 artigos em periódicos, 5 dos quais em
publicações classificadas nos níveis A1 (2) e B1 (4) no Qualis da área; 2 livros (texto integral, publicações
de dissertações de Mestrado defendidas no Programa); 13 capítulos de livro e 85 trabalhos publicados em
anais de eventos. Em relação a 2010, o número de artigos publicados dobrou em 2011 (de 23 para 48).
Em 2012, de um total de 105 alunos ativos, cerca de 70% apresentaram produção bibliográfica no ano,
sendo 56 artigos em periódicos, 3 dos quais em publicações classificadas nos estratos A1, A2 e B1 no
Qualis da área; 3 livros (texto integral, publicações de dissertações de Mestrado defendidas no
Programa); 6 capítulos de livro e 68 trabalhos em anais de eventos. Em 2013, dos(as) 144 estudantes
ativos(as), registraram-se 20 artigos em periódicos, 15 deles (75%) em publicações classificadas no
estrato A1 (2); B1 (1); em B2 (2) e B3 (10) do qualis da área. Além disso, foram publicados 15 capítulos
de livros, 105 publicações outras (anais, resenhas, artigos em jornais e revistas), 12 produções artísticas,
50 apresentações de trabalho, 9 organizações de eventos e 9 minicursos. Em 2014 (com 147 estudantes),
os dados indicaram 33 artigos em periódicos, 26 (79%) em publicações classificadas nos estratos A e B do
qualis da área: A2 (4), B1 (4), B2 (3), B4 (1), B5 (5), 5 deles em revistas internacionais não indexadas e
2 em revistas nacionais não indexadas. Além disso, foram 4 os livros inéditos integrais, um capítulo de
livro, 70 textos completos em anais, 9 artigos em jornais e revistas, 3 traduções, 5 produções artísticas,
160 apresentações de trabalhos em congressos nacionais e internacionais, 24 organizações de eventos e
3 minicursos.
Cabe ressaltar, ainda, a participação ativa do corpo discente na produção da revista Cadernos de Campo,
na revista eletrônica Ponto Urbe e na Revista de Antropologia, veículos por meio dos quais a produção
discente circula. Há ainda a produção de vídeos e filmes pelo LISA, muitos deles complementares e/ou
resultados das teses e dissertações.

2.8.1.7 Comente o impacto da mobilidade nacional e internacional dos docentes e discentes do
Departamento no âmbito da Pós-Graduação.

R: A mobilidade nacional e internacional de docentes e discentes faz parte das prioridades do PPGAS e
vem sendo intensificada graças: 1. aos apoios concedidos à participação dos doutorandos em eventos
nacionais e internacionais; 2. aos intercâmbios, convênios de cooperação nacional e internacional,
parcerias em pesquisa e missões docentes no Brasil e exterior; 3. à participação docente em eventos no
país e no exterior, bem como ao apoio à realização de eventos nacionais e internacionais no PPGAS; 4. Às
bolsas de pesquisa, sanduíche e estágios discentes no exterior, que cresceram substantivamente nos
últimos anos (em 2014, 15 alunos do PPGAS se beneficiaram de bolsas no exterior). A mobilidade
nacional e internacional docente e discente do PPGAS foi muito bem avaliada pelo comitê da área de
Antropologia e Arqueologia da Capes. No Triênio 2010-2011-2012, no âmbito do PROCAD USP-UFAM,
foram realizadas: 8 missões de docência e pesquisa da USP no Amazonas e 8 missões de estudo de
estudantes da USP no Amazonas. No âmbito do PROCAD USP-UFPA, durante esse triênio, foram
realizadas: 9 missões de docência e pesquisa da USP no Pará; 8 missões de estudo de estudantes da USP
no Pará. Além disso, no plano da mobilidade internacional, no triênio, destacaram-se 3 estágios de pós-
doutorado no exterior, 19 missões de docência e pesquisa e diversas participações qualificadas em
seminários internacionais. Em 2013, merecem atenção a presença de professores(as) do PPGAS como
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colaboradores em outras universidades do país (UFAM, UFSE, UFMG, CPDOC/FGV-RJ, Programa de Pós-
Graduação em Biodiversidade da UNIFAP); como co-orientadores(as) de dissertações e teses (UFAM,
Museu Nacional/ UFRJ e PPGS-USP) e integrando redes de pesquisa (Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência - PRONEX-FAPEAM/ CNPq, "Cidades amazônicas: dinâmicas espaciais, rede urbana local e
regional"), além de participações em bancas de trabalho de conclusão (dissertações e teses) em diversas
universidades brasileiras - UnB, UNICAMP, UFSCAR, Museu Nacional/ RJ, UERJ, UFRGS, UFSC, UFAM,
UFRN, UFPA e UFPB. No ano de 2013, o PPGAS/USP manteve 6 convênios ativos de cooperação
internacional, além de 4 parcerias internacionais no âmbito da pesquisa e do intercâmbio científico que
alimentaram a mobilidade docente. No ano de 2013, o PPGAS/USP manteve 6 convênios ativos de
cooperação internacional, além de 4 parcerias de pesquisa internacionais. Ainda em 2013, destacaram-se
2 estágios de pós-doutoramento de docentes no exterior e a atuação de 5 docentes como professores
visitantes em instituições estrangeiras da Europa e Estados Unidos. No mesmo ano, 12 estudantes do
Programa usufruíram de bolsas no exterior.
Em 2014, o PPGAS/USP ampliou os seus convênios de cooperação internacional (7), além de manter 8
parcerias internacionais. 7 docentes foram professores/pesquisadores visitantes em instituições
estrangeiras, e 15 estudantes usufruíram de bolsas no exterior (eram 6 em 2012).

2.8.2.1 Descreva a política de distribuição de bolsas do Programa de Aperfeiçoamento de
Ensino (PAE) para estudantes de Pós-Graduação do Departamento.

R: O PPGAS incentiva a prática do estágio supervisionado dada a sua importância para a formação dos
estudantes e para o fortalecimento da integração com a graduação. Por sinal, a grande demanda por
parte dos estudantes é sinal do êxito de tal política. Durante os anos de 2010 a 2014, 116 alunos se
inscreveram em preparação pedagógica e 132 em estágio supervisionado, o que dá uma média de 23 e
26 estudantes, respectivamente, inscritos por ano. Estágios docentes são realizados pela maioria dos
estudantes do Mestrado e Doutorado e não apenas por bolsistas da Capes, para os quais ele é obrigatório.

2.8.2.2 Qual é a relação entre a demanda e as cotas disponíveis para Bolsas do Programa de
Aperfeiçoamento do Ensino (PAE) no Departamento?

R: A demanda do PAE foi atendida no período compreendido entre 2010 e 2014.

2.8.2.3 Informe a evasão dos estudantes nos Programas de Pós-Graduação do Departamento
nos últimos 5 anos. Há políticas para evitar a evasão nesses Programas? Comente.

R: Houve apenas um caso de desligamento do PPGAS no período, o que significa que o Programa não
sofre com problemas com evasão.

2.8.2.4 Relacione os serviços de apoio oferecidos pelo Departamento ao corpo discente da Pós-
Graduação (sem considerar aqueles oferecidos pela Administração Central).

R: Entre 2010 e 2014, o PPGAS estabeleceu uma política de apoio ao corpo discente, que compreende
diversas frentes: apoio à pesquisa, à publicação, à participação em eventos e à melhoria da
infraestrutura. Os apoios consistiram em:
1. Ampliação da oferta de bolsas de estudo (75% da verba Proex), dando prioridade à dedicação integral
à pesquisa, de modo que a maioria dos estudantes do Programa em 2014 contou com bolsas de diversas
agências de fomento (Capes, CNPq e Fapesp, principalmente);
2. Estabelecimento de Editais para solicitação de auxílios à pesquisa para estudantes de Mestrado e
Doutorado no país (2 por ano), destinado a bolsistas Capes ou a estudantes sem bolsas. O objetivo foi
oferecer um apoio básico para aqueles que fossem realizar trabalhos de campo e pesquisa em geral.
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Todos os pedidos foram avaliados e selecionados pela Comissão de Gestão do PPGAS/USP, em função das
verbas disponíveis, considerado o limite de 1 (um) pedido por estudante a cada 12 meses;
3. Apoio à tradução de artigos de estudantes, submetidos a periódicos internacionais ou livros editados no
exterior. Todos os pedidos foram avaliados pela Comissão de Gestão do PPGAS/ USP, duas vezes por ano,
nos meses de março e setembro, em função das verbas disponíveis e considerando o limite de 1 pedido
por discente a cada 12 meses. O teto estabelecido para o apoio foi de R$ 3.000,00. Os pedidos de apoio à
tradução de livros a serem editados no exterior foram avaliados nos mesmos períodos (março e setembro
de cada ano) considerando o limite de 1 pedido por discente a cada 24 meses e o teto de $ 5.000,00;
4. Apoio à edição da revista Cadernos de Campo: http://revistas.usp.br/cadernosdecampo;
5. Apoio às Sextas do mês, evento mensal organizado por estudantes (custeio de diárias e passagem-
aérea, para professores visitantes, de acordo com a legislação vigente);
6. Auxílio a participação de Alunos em Eventos Científicos (de acordo com a Portaria 34, Regulamento do
Programa de Excelência Acadêmica - PROEX/CAPES): A) Participação em eventos científicos nacionais,
para estudantes de Mestrado e Doutorado, com apresentação de trabalho em que seja o autor principal;
B) Participação em eventos científicos internacionais, somente para estudantes de Doutorado, já
qualificados, com apresentação de trabalho em que seja o autor principal;
7. Apoio à melhoria de infraestrutura, com aumento de investimentos em reformas e equipamentos para
a Sala Pró-Alunos (sala 26) e laboratórios de pesquisa (novos mobiliários, computadores e fechadura
biométrica). O LAB-NAU encontra-se instalado em espaço próprio, equipado com mobiliário adequado e
computadores ligados à internet. Além disso, está disponível uma sala de trabalho para os pós-
doutorandos e uma nova sala de pesquisa com equipamento para realização de videoconferências (sala
26 A).

2.8.2.5 Qual o perfil dos egressos de Pós-Graduação almejado pelo Departamento?

R: Os números de 2014 expressam uma tendência que se manteve inalterada nos últimos anos. Dos 182
egressos do Programa, 149 (81,8%) atuam como docentes em universidades públicas federais, estaduais
e em universidade e faculdades privadas de todo o país. Desse conjunto, 21 (14,8%) trabalham em
órgãos públicos e em ONGs, enquanto 6 (3,29%) encontram-se em instituições do exterior. Tendo em
vista o perfil da área, a carreira de docente e de pesquisador(a) é, de fato, o destino esperado dos
egressos.

2.8.2.6 As ementas e os processos de ensino e aprendizagem das disciplinas de
Pós_Graduação do Departamento são consistentes com esse perfil? Comente.

R: As disciplinas e processos de ensino são compatíveis com esse perfil, pois enfatizam a formação de
pesquisadores e docentes, por meio de disciplinas teóricas e teórico-metodológicas.

2.8.2.7 O Departamento mantém algum relacionamento formal com os egressos da Pós-
Graduação? Há algum sistema de acompanhamento desses egressos no âmbito do
Departamento?

R: O acompanhamento das atividades de egressos se realiza de forma eficaz, graças aos esforços de
racionalização das atividades da secretaria do Programa, fruto de uma colaboração entre a chefia do
Departamento de Antropologia e o Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. A expectativa é
que o desenvolvimento da intranet contribua também para o aperfeiçoamento dessa comunicação com os
egressos. No ano de 2014, foi realizado um mapeamento exaustivo de todos os egressos do PPGAS,
desde a sua criação. A relação de seus respectivos currículos lattes encontra-se disponível no site do
PPGAS.
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2.8.2.8 Comente as áreas e locais de atuação profissional dos egressos dos Programas de Pós-
Graduação do Departamento (atuação no ambiente acadêmico e não acadêmico).

R: Os egressos, conforme já assinalado, concentram-se, sobretudo, atuando no âmbito acadêmico,
fundamentalmente em universidades públicas estaduais e federais, bem como em universidades e
faculdades particulares de todo o país, e em menor escala, em universidades do exterior. Fora do
ambiente acadêmico, registram-se egressos atuando na FUNAI, Centro de Trabalho Indigenista (CTI),
SESC, SESI, Instituto Socioambiental (ISA), museus (Museu Goeldi - PA e Museu do Futebol- SP, por
exemplo), na Fundação Carlos Chagas, Ação Educativa, Ministério da Ciência e Tecnologia, Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, no mercado editorial (Cosac Naify, por ex), em ONGs e institutos (como o
Cachuera!), entre outros.

2.8.2.9 Mencione atuações de destaque de egressos dos Programas de Pós-Graduação do
Departamento.

R: "Em termos históricos, vem sendo um dos principais centros de formação na disciplina no país, com
expressivo impacto nacional", indica a ficha da avaliação trienal do PPGAS elaborada pela Capes (2010-
2012), o que significa afirmar que o Programa formou parte substantiva dos profissionais atuantes nas
principais instituições de ensino e pesquisa no país: UNICAMP, UFRJ, UFF, UFMG, UnB, UFRGS, UFSC,
UFPR, UFAM, UFMT, UFPE, UFPA, UFBA, UFPB, UNIFESP, UNESP, PUC/ SP, UFSCar, UFC, entre outras.

2.8.3.1 Na contratação de novos docentes é também levado em consideração a capacitação
para atuação na Pós-Graduação? Comente.

R: A política de contratação de novos docentes visa simultaneamente à graduação e à pós-graduação,
baseada na indissociabilidade entre esses domínios, assim como na articulação estreita entre docência,
pesquisa e extensão; política que está no êxito central do Programa e em sua condição de centro de
excelência.
Não fosse o fato de 100% dos docentes do DA serem também docentes do PPGAS em RDIDP, as
principais atividades que vêm garantindo a nota 6 do PPGAS na CAPES não estariam sendo desenvolvidas
com o mesmo sucesso.

2.8.3.2 Indique as iniciativas para fortalecimento da internacionalização dos Programas de
Pós-Graduação do Departamento.

R: Diversas iniciativas tiveram lugar de modo a ampliar e a fortalecer a internacionalização do Programa,
entre as quais:
1. Incentivo à complementação da formação docente no exterior (pós-doutorados);
2. Incentivo à realização de estágios e missões de docência e pesquisa no exterior;
3. Incentivo ao estabelecimento de cotutelas e co-orientações com universidades estrangeiras;
4. Apoio à participação (docente e discente) em eventos e seminários internacionais de relevância para a
área (1 apoio a cada 12 meses);
5. Apoio à tradução de artigos e livros para publicação no exterior (1 apoio por docente a cada 12
meses);
6. Apoio à vinda de professores de universidades estrangeiras para estadias de docência e/ou pesquisa
(em 2014, assinalamos a presença de 27 profissionais de instituições estrangeiras no Programa);
7. Incentivo a estágios discentes no exterior.

2.8.3.3 Indique os projetos e programas do Departamento em colaboração entre si e/ou com



Avaliação Institucional USP
2010 - 2014

Unidade: FFLCH Departamento: FLA

Gerado em: 23/09/2015 09:44:15 Página 29 de 50

outras Unidades da USP, e também com outras instituições públicas ou privadas.

R: Além dos PROCADs já mencionados (com a UFAM e a UFPA) e da Rede de Pesquisa constituída em
função do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX/ FAPEAM/ CNPq - projeto "Cidades
amazônicas: dinâmicas espaciais, rede urbana local e regional", parceria do LAB-NAU e do NEFACB/UFAM,
também já mencionados, destacam-se as seguintes parcerias:
1. com o MAE (Museu de Etnologia e Arqueologia) e com o IEB (Instituto de Estudos Brasileiros) no
interior do Centro de Estudos Ameríndios (CEstA);
2. entre o NADIR (Núcleo de Antropologia do Direito), a Faculdade de Direito da USP e o NEV (Núcleo de
Estudos da Violência). no âmbito do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP) "Projeto Interunidades em
Violência, Democracia e Direitos";
3. Parceria do GEAC com a FAU/ USP, com o Departamento de Sociologia e com o Instituto de Arquitetura
de São Carlos, no Núcleo de Apoio à Pesquisa São Paulo: cidade, espaço, memória;
4. do NUMAS com o PAGU/ Unicamp e com o Programa de Medicina Social da UERJ;
5. do LAb-NAU com a UFAM e com a UFPA;
6. do Coletivo ASA com o Laboratório de Antropologia Simbólica da Unicamp;
7. da Linha de Pesquisa "Instituição religiosa e religiosidade popular" com o CEBRAP;
8. do Hybris com o Departamento de Antropologia da UFSCar;
9. do Napedra com o Instituto de Artes da Unicamp;
10. do PAM com o Instituto de Artes da Unicamp, com o Departamento de Música da USP de Ribeirão
preto, com o IEB/USP, com o Departamento de Música da USP da ECA;
11. do GRAVI com o CPC/USP.

2.8.3.4 Os Programas de Pós-Graduação do Departamento estão preparados para receber
estudantes estrangeiros? Quais as iniciativas e dificuldades existentes?

R: A recepção de estudantes estrangeiros pelo Programa se dá, em geral, por meio das bolsas PEC-PG da
Capes e de cotutelas. Apesar do interesse em aumentar o número de estudantes estrangeiros, o
Programa enfrenta dificuldades de ordem mais ampla, relacionadas com as normas e procedimentos da
FFLCH e da Universidade em geral; dificuldades, aliás, que atingem diversos Programas. A tabela abaixo é
expressiva em relação à dificuldade de recebimento de estudantes estrangeiros, em virtude de:
1. Entraves normativos e técnicos atinentes aos sistemas informáticos e relativos à etapa de inscrição
para ingresso nos diferentes PPGs, assim como à realização dos processos seletivos;
2. A precariedade/insuficiência dos sistemas de divulgação de informações relativas à Pós-Graduação,
sobretudo dos sites dos Programas;
3. Inexistência de uma política clara e explícita visando ao acolhimento de estudantes estrangeiros na
Universidade.

Participação de Estudantes Estrangeiros
nos Programas de Pós-Graduação da FFLCH em 2014

Mestrado

Doutorado

TOTAL
Total de Estudantes 1175

1455

2630
Estrangeiros (N.A.) 35
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61

96
Estrangeiros (%) 2,9%

4,1%

3,6%

2.8.3.5 O Departamento promove ações de estímulo à realização de estágio no Brasil e no
exterior por estudantes de seus Programas?

R: O estímulo à realização de estágios de discentes no exterior é visível no aumento do número de
estudantes que saíram do país com bolsas sanduíches e outras: em 2012 saíram 6 e, em 2014, 15.

2.8.3.6 Há nos Programas de Pós-Graduação do Departamento política de incentivo ao
empreendedorismo? Comente.

R: Não

Pesquisa

2.9.1.1 Trace um perfil das atividades de Pesquisa do Departamento, descrevendo as principais
áreas de atuação, os grupos e as principais linhas de pesquisa.

R: Linhas: Dada a forte articulação entre as atividades de pesquisa do Departamento e as do PPGAS,
muito do que se registrará neste bloco já foi registrado nos anteriores. Da mesma forma, como se
articulam atividades de pesquisa e de extensão, alguns projetos são comuns a este bloco e ao seguinte.
O Programa abriga 8 linhas de pesquisa ativas, espelhando a formação variada e interdiscipinar do corpo
docente, bem como o suporte assíduo que recebem de agências de fomento como CNPq, FAPESP, USP-
Cofecub e CAPES, entre outras.
1) Antropologia da Política e do Direito: 5 projetos;
2) Antropologia das Formas Expressivas: 11 projetos, sendo 2 temáticos-FAPESP;
3) Antropologia das Populações Afro-brasileiras e Africanas: 3 projetos;
4) Antropologia e História; 4 projetos
5) Antropologia Urbana: 4 projetos
6) Etnologia Indígena : 12 projetos
7) Marcadores Sociais da Diferença:4 projtos
8) Religiosidade Popular e Instituição Religiosa:4 projetos
Núcleos e Grupos de Pesquisa: Todos os docentes permanentes e seus orientandos encontram-se
articulados em grupos e núcleos de pesquisa, assim como pós-doutorandos. Apesar de distintos formatos,
esses grupos e núcleos apresentam características semelhantes: reúnem docentes e discentes em
diferentes níveis de formação; mantêm atividades regulares de estudo e discussão que reforçam tanto a
formação dos estudantes como a orientação de suas pesquisas; estimulam a colaboração entre diferentes
projetos, dando-lhes maior abrangência e escopo. Os núcleos e grupos, com freqüência, reúnem-se entre
si e também com núcleos de outras instituições, tanto da área da antropologia como de áreas afins,
promovendo intercâmbios interinstitucionais e debates interdisciplinares. Atualmente, o Programa conta
com 14 núcleos, grupos e laboratórios articulados às 8 linhas de pesquisa, todos cadastrados no diretório
de Grupos de pesquisa do CNPq e já elencados no bloco anterior.
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2.9.1.2 Destaque de três a cinco atividades de pesquisa que melhor representem este
Departamento. Comente o impacto relativo de três a cinco principais produtos de pesquisa
(manuscritos, patentes e políticas públicas) do Departamento no período.

R: 1) Em 2013, o PPGAS/USP deu prosseguimento aos dois Programas de Cooperação Acadêmica
(PROCADs) nos quais atuou como equipe coordenadora geral, do que resultaram dois livros publicados, já
mencionados nos blocos anteriores;
2) Em 2014, foi constituída uma Rede de Pesquisa, em função do Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência - PRONEX/ FAPEAM/ CNPq: Projeto "Cidades amazônicas: dinâmicas espaciais, rede urbana
local e regional", parceria do LAB-NAU/ José G. Magnani com o NEFACB/UFAM, José Aldemir de Oliveira
(um dos frutos do PROCAD - USP/ UFAM, encerrado em 2013), da qual resultaram vários trabalhos de
campo que sustentaram iniciações científicas, dissertações e teses;
3) Desde 2009, o NADIR - Núcleo de Antropologia do Direito - realiza, bianualmente, nos meses de
agosto, o ENADIR - Encontro Nacional de Antropologia do Direito, cuja 4ª edição se realizará em 2015.
São eventos patrocinados pela CAPES (PAEP - Programa de Apoio a Eventos) e por instâncias da USP e
instituições parceiras. Os eventos reúnem de 150 a 250 pesquisadores brasileiros e estrangeiros,
consolidados e em formação, tanto em Grupos de Trabalho (GTs) quanto em conferências e mesas
redondas. De suas 3 edições resultaram dois dossiês publicados, um na Revista de Antropologia (53),2; e
outro na Revista Cadernos de Campo, n.22, ambos periódicos de impacto na área.
4) Como projetos temáticos de núcleos e grupos de pesquisa do DA, destacam-se:
a) o CEstA - Centro de Estudos Ameríndios (Etnologia Indígena). http://www.usp.br/cesta, Projeto
Temático "Redes Ameríndias: geração e transformação de relações nas Terras Baixas Sul
(USP/UFSCar/UFAM);
b) o GRAVI - Grupo de Antropologia Visual (Antropologia das Formas Expressivas).
http://www.lisa.fflch.usp.br/projetos/gravi.shtml, Projeto Temático "A Experiência do Filme na
Antropologia" (USP/Unifesp/Unesp-Araraquara);
c) o NAPEDRA - Núcleo de Antropologia, Performance e Drama (Antropologia das Formas Expressivas).
http://usp.br/napedra, Projeto Temático "Antropologia da Performance: Drama, Estética e Ritual"
(USP/Unicamp/Unesp-SP/Unesp-Araraquara).
De todos eles resultaram várias publicações de artigos, coletâneas, dossiês e a organização de simpósios
nacionais e internacionais com seus respectivos anais.

2.9.1.3 Descreva a evolução da produção científica, tecnológica e artística do Departamento
nos últimos 5 anos (artigos, livros, patentes, curadorias, exposições e outras).

R: A produção científica e artística do DA, além das dissertações e teses discentes levadas à defesa no
PPGAS e já mencionadas no bloco anterior, muitas das quais se originaram em trabalhos de iniciação
científica, inclui uma farta produção.
No Triênio 2010-2011-2012, a produção bibliográfica do corpo docente permanente resultou em 68
artigos publicados em periódicos, 25 dos quais em dos estratos A1 e A2 da área; 73 capítulos de livro, 7
livros integrais e 15 coletâneas. Também foi expressiva a produção artística e cultural total no Triênio
(vídeo, cinema e fotografia, de caráter etnográfico/científico): 25 trabalhos.
No ano de 2013, a produção bibliográfica resultou em 29 artigos em periódicos (14 em nos estratos A1 e
A2 da área); 10 nos estratos B1, B2 e B3; 4 em revistas internacionais não indexadas no qualis e 1 em
revista nacional não indexada no qualis; 6 artigos para jornais e revistas; 23 capítulos de livros; 8 livros
integrais, sendo 3 de cunho didático e 7 coletâneas organizadas, além de 20 produções outras (prefácios,
apresentações, orelhas, resenhas, verbetes e anais). Registra-se ainda a tradução de 4 livros e de 5
artigos científicos. Também foi expressiva a produção artística e cultural: 8 filmes, 13 ensaios fotográficos
e 2 exposições.
No ano de 2014, foram 22 os artigos em periódicos (13 em A1 e A2 da área e 7 nos estratos B1, B2, B3 e
B4); 28 capítulos de livros, sendo 5 deles em volumes editados fora do país; 4 livros organizados (2 deles
editados fora do país); 1 livro integral inédito e 1 reedição, além 5 volumes de caráter didático/
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educativo. Registram-se 27 produções outras (prefácios, verbetes para enciclopédias internacionais,
entrevistas publicadas em revistas A e B; resenhas; textos completos em anais e artigos para jornais e
revistas de grande circulação). Destacam-se ainda 6 artigos já aceitos para publicações em periódicos A e
B, além de 5 capítulos em livros editados fora do Brasil, 3 capítulos em livros nacionais, 2 livros integrais
inéditos e 2 coletâneas, todos no prelo. A produção artística e cultural total no ano totalizou 2 exposições,
3 vídeos, 4 filmes e 7 ensaios fotográficos.
Todos os docentes do corpo permanente realizaram serviços técnicos de natureza variada: assessorias
(nacionais e internacionais); conselhos editoriais e comitês científicos; participação em eventos
acadêmicos (140 somente em 2014).
A produção do corpo discente não foi menos expressiva e já a detalhamos no bloco anterior.

2.9.1.4 Quais os indicadores utilizados pelo Departamento para avaliação da relevância da
produção científica e tecnológica (número de citações no ISI, SCImago, Scopus, impacto das
revistas e outros, patentes depositadas e licenciadas)? Descreva a evolução dos principais
indicadores neste período.

R: Os indicadores utilizados pelo DA são os que pautam os C. Lattes dos docentes (Scielo, ISIS), mas
considerando as especificidades da área, bastante distintas das que orientam as políticas mais amplas de
acompanhamento de outras produções, especialmente tecnológicas, dá-se grande importância a critérios
qualitativos, não contemplados pelos indicadores mencionados.
Para o DA, como se indissociam docência, pesquisa e extensão, são indicadores da relevância da produção
científica a participação simultânea de docentes e discentes nesses três pilares da vida acadêmica, em
projetos que os articulam e dos quais resultam os muitos produtos já mencionados.

2.9.1.5 Descreva a evolução de artigos científicos publicados no período, pelo Departamento,
com colaborações de pesquisadores de Universidades do Exterior. Qual o percentual desses
trabalhos em relação ao total publicado no Departamento?

R: Em 2010, no que diz respeito à inserção internacional, docentes do DA mantiveram convênios e
atividades de intercâmbio com 8 países diferentes. Nesse ano, 80% do corpo docente desenvolveu
atividades de inserção internacional, incluindo 5 missões de docência e pesquisa, 15 participações
qualificadas em seminários internacionais de relevância para a área e 3 publicações no exterior (ver
relação no item Intercâmbios Institucionais: Internacionalização), além de participações em comitês
editoriais internacionais e em redes internacionais de pesquisa. Essa média de convênios se manteve no
qüinqüênio, tanto que, em 2013-2014 havia 6 convênios ativos de cooperação internacional, sendo 3 com
a Espanha: Universidade Autônoma de Barcelona, Universidade Carlos III e Universidade Católica de
Valência, todos coordenados pelo Prof. Marcio Ferreira da Silva (presidente da Comissão de Cooperação
Internacional da FFLCH- USP, em 2013); 2 com o Canadá: um deles com a Universidade de Montréal, sob
coordenação da Prof. Beatriz Perrone-Moisés, o outro com a University of Victoria, coordenado pela Profa.
Sylvia Caiuby Novaes; 1 2 com os EUA: um deles com a University of California-Davis, coordenado pela
Profa. Sylvia Caiuby Novaes, o outro com a Universidade de Princeton, coordenado pela Profa. Lilia Katri
Moritz Schwarcz (Global Professor junto à Universidade de Princeton e membro Advisory Group da
Universidade de Harvard) - Projeto Falando do entre-lugar: para uma comparação do debate racial no
Brasil e no Caribe e 1 com a França USP-Cofecub), Paris 1, coordenado pela Profa. Ana Lúcia Pastore
Schritzmeyer. De todas essas atividades de internacionalização do DA resultaram várias publicações, já
listadas.

2.9.1.6 Qual é a política científica do Departamento?

R: Conforme já apontado nos blocos anteriores, estruturam a política científica do departamento a
indissociabilidade entre ensino (graduação em ciências sociais e PPGAS), pesquisa e extensão,
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interdisciplinaridade, e internacionalização.
O DA, no último qüinqüênio, aprofundou a integração entre ensino, pesquisa e extensão, tanto por parte
do corpo docente quanto discente, articulando estudantes de graduação e de pós-graduação, através de
programas e convênios, da promoção de numerosos eventos acadêmicos, na própria USP e fora dela, da
absorção de estudantes nos 14 núcleos de pesquisa, do estímulo à participação em atividades de
extensão e em setores de atuação profissional extra-acadêmicos (ONGs, órgãos públicos etc.).

2.9.2.1 Comente a participação do Departamento em redes temáticas e projetos acadêmicos
(CEPIDs, INCTs, Temáticos, Pronex, e Projetos Integrados do CNPq, Projetos do PADCT, FINEP
etc.) e a sua interação com os setores público e privado.

R: Idem resposta dada ao item 2.9.1.2.

2.9.2.2 Informe os Núcleos e/ou Centros vinculados ao Departamento. Qual é a contribuição
dos mesmos para o desenvolvimento acadêmico do Departamento?

R: Aproveitamos para detalhar alguns aspectos dos dois laboratórios e do Centro de Pesquisa vinculados
ao DA:
1) LISA (Laboratório de Imagem e Som em Antropologia): atuante, desde 1991, como um centro de
pesquisa e formação no campo da Antropologia Visual e da Etnomusicologia, permite que docentes,
discentes e pesquisadores produzam e se utilizem de um importante acervo de imagens e sons. Uma das
propostas do LISA é também promover encontros de docentes e pesquisadores que trabalham em
diferentes áreas da Antropologia. O LISA abriga cerca de 1.500 vídeos, 8.000 imagens (entre fotos,
cromos e chapas de vidro), fitas cassetes, discos, CDS, além de documentos de referência, como livros,
teses e catálogos destinados a empréstimos para fins didáticos e de pesquisa. Em 2012, deu-se o
lançamento do canal virtual do LISA na internet, disponibilizando a produção videográfica do Laboratório
através do site http://vimeo.com/lisausp.
2) CEstA (Centro de Estudos Ameríndios): trata-se de um Núcleo de Apoio à Pesquisa, NAP, vinculado à
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Foi criado em 2011 com o objetivo de produzir,
aprofundar, sistematizar e divulgar conhecimentos sobre os povos indígenas das Américas. Sua equipe é
interdisciplinar. O CEstA incrementa debates em torno de políticas públicas referentes a populações
indígenas e tem por missão divulgar esta reflexão no âmbito acadêmico. Desde sua criação, englobou o
Núcleo de História Indígena e do Indigenismo (NHII), que conta atualmente com um fundo documental
especializado em História Indígena adquirido tanto através de ações especificamente voltadas para isso,
quanto no andamento das várias pesquisas desenvolvidas por seus pesquisadores. O CEstA dispõe de
acervo com 1.181 livros, 352 teses digitalizadas, 289 teses físicas e 777 publicações relativas à educação
indígena.
3) LabNAU - Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana: é um grupo de pesquisa e de discussões
teórico-metodológicas sobre a dinâmica da cidade, existente há mais de 20 anos. Além de estudos
localizados na cidade de São Paulo, há trabalhos que foram ou estão sendo desenvolvidos em outras
cidades e centros urbanos brasileiros. O Núcleo realiza encontros regulares, promove seminários e
intercâmbios com outras universidades e centros de pesquisa e os divulga por meio de sua publicação
online semestral, a revista PontoUrbe. No final de 2011 o Núcleo foi reestruturado como Laboratório do
Núcleo de Antropologia Urbana, vinculado à FFLCH-USP.

2.9.2.3 Qual a política para captação de recursos do Departamento? Quais os indicadores de
sucesso?

R: A política de captação de recursos do DA articula várias frentes compostas por projetos voltados para a
graduação e a pós, a docência, a pesquisa, a extensão e a internacionalização.
No último qüinqüênio, o DA seguiu passando por um processo de renovação: absorvendo novos docentes;
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reformulando e ampliando suas linhas de pesquisa, sua estrutura curricular e seu planejamento
estratégico e institucional, o que lhe propiciou expandir e dinamizar suas atividades de formação e
pesquisa. Esses avanços foram reconhecidos e contemplados pelas comissões de avaliação da CAPES, que
atribuíram ao PPGAS a nota 6 pelo segundo triênio consecutivo, possibilitando assim seu ingresso no
PROEX, a partir de 2011.
Portanto, projetos docentes, individuais e coletivos, bem como a política do PPGAS em sintonia com as
metas do DA são os pilares que sustentam a captação de recursos.

2.9.2.4 Quais as políticas do Departamento para apoio às atividades-fim (editoração de livros
ou capítulos, artigos, patentes, outras publicações de pesquisa e criação de políticas públicas)?

R: Reiteramos que, em relação ao estímulo às publicações institucionais, o Programa mantém a Revista
de Antropologia, uma das mais antigas publicações acadêmicas brasileiras, em circulação desde 1953; a
Cadernos de Campo, revista dos estudantes de pós-graduação, criada em 1991, que passou a integrar,
em 2013, o portal de Revistas da USP (http://revistas.usp.br/cadernosdecampo) e a Ponto Urbe,
publicação on line do LAB - Núcleo de Antropologia Urbana, em seu 11o número
(http://www.fflch.usp.br/da/ppgas/ponto-urbe/). No ano de 2014, o Programa deu continuidade à Série
Antropologia/PPGAS-USP, destinada a veicular a produção de seus pesquisadores e docentes, que conta
hoje com 9 (nove) livros publicados e 2 (dois) no prelo. Além disso, ampliamos os recursos destinados às
publicações de docentes e discentes em veículos qualificados no exterior. Apoios também foram dados a
pesquisas de campo e participação em eventos científicos, visando ao aumento da interlocução de
docentes e discentes junto à comunidade científica nacional e internacional.

2.9.2.5 Descreva o número e a evolução de pós-doutorandos e jovens pesquisadores apoiados
por agências de fomento no período. Comente a evolução em relação ao período anterior.

R: O Programa de Pós-Doutoramento do DA foi estruturado em 2006 e, desde então, vem crescendo, não
só numericamente, mas também em diversidade de linhas de pesquisa. Em 2010, contava com 7
participantes. Em 2011 contou com 10; em 2012 com 13 e, em 2014, com 19.
Atualmente, o Departamento conta com 29 pós-doutorandos, sendo 20 com bolsas e 9 sem. A maior
parte deles se programou para um estágio pós-doutoral de, no mínimo, um ano.

2.9.2.6 Analise as atividades de pós-doutorado no Departamento, ou a perspectiva de
implementá-las, bem como o impacto da produção científica dos pós-doutorandos no
Departamento.

R: O Programa de Pós-Doutorado no Departamento de Antropologia tem como proposta principal colocar
em estreito contato os pós-doutorandos com os corpos docente discente tanto da graduação quanto do
PPGAS. Nesse sentido, é de interesse do Departamento que os pós-doutorandos(as) se integrem a um
dos grupos de pesquisa existentes, a fim de contribuírem com o adensamento das discussões acadêmicas.

O Programa prevê a participação de duas categorias de pós-doutores(as): o(a) recém-doutor(a) e o(a)
pesquisador(a) visitante. Algumas atividades são consideradas indispensáveis ao seu relacionamento com
o Departamento e têm sido realizadas no último qüinqüênio:
1. Apresentação de seminário(s) relacionado(s) ao projeto;
2. Apoio ao supervisor em disciplina eletiva oferecida para graduação ou a pós-graduação;
3. Participação em eventos organizados pelo Departamento.
Durante a participação no Programa, o pós-doutorando tem à sua disposição uma sala para trabalho e,
para ingressar, precisa apresentar um projeto de pesquisa que é analisado por um parecerista indicado
pelo Conselho Departamental. O candidato deve indicar também um supervisor, docente do
Departamento, que acompanhará suas atividades de pesquisa. Após a aprovação da solicitação no
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Conselho Departamental, ela é encaminhada à Comissão de Pesquisa da FFLCH, que analisa o projeto e,
se reiterar a aprovação, o encaminha à Pró-Reitoria de Pesquisa para registro.

2.9.2.7 Além das atividades de pesquisa, o Departamento possui políticas de inclusão dos pós-
doutorandos e jovens pesquisadores em atividades didáticas de Graduação e Pós-Graduação?
Comente o impacto dessas atividades na produção científica dos pós-doutorandos.

R: A maioria dos pós-doutorandos têm elaborado e oferecido, em parceria com seus supervisores,
disciplinas eletivas nas quais reforçam a linha de pesquisa em que atuam, trazendo à discussão as
principais contribuições teóricas e metodológicas dos projetos pós-doutorais.
Pós-doutores que permanecem ao menos um ano no estágio, colaboram nas atividades de orientação de
iniciação científica (inclusive podem assumir a orientação de graduandos) e ajudam a orientar a demanda
de potenciais candidatos ao Programa, além de reforçarem a qualidade acadêmica e a massa crítica dos
núcleos de pesquisa nos quais se engajam.
Recomenda-se que, durante ou logo após o término do estágio pós-doutoral, o pós-doutorando publique
resultados (parciais ou integral) do seu trabalho em revistas científicas conceituadas, caso em que deve
indicar o vínculo com o DA. Isto tem ocorrido, bem como a participação dos pós-doutorandos em eventos
acadêmicos promovidos na USP e fora dela durante o estágio.

2.9.2.8 Indique as principais reuniões científicas organizadas pelo Departamento.

R: 2010
- I Encontro Nacional de Antropologia e Performance, realizado pelo Núcleo de Antropologia, Performance
e Drama (NAPEDRA);
- Seminário Acadêmico Internacional Jorge Amado, coordenado pela professora Lília Katri Moritz Schwarcz
em colaboração com o NUMAS;
- Seminário Relações de Poder, Sociabilidades e Conflitos, encontro de pesquisadores Hybris;
- Oficina de Capacitação em Realização Audiovisual, realizada pelo Laboratório de Imagem e Som em
Antropologia (LISA;
- Seminário "Antropologia dos Laudos Periciais e Reconhecimento de Identidades Quilombolas", realizado
pelo NADIR;
- Seminário Raça, Classe, Gênero e Sexualidade na Construção de Identidades e de Redes de
Sociabilidade no Brasil e na África do Sul, promovido pelo NUMAS;
- I Simpósio Indígena sobre Usos da Internet no Brasil, realizado pelo Núcleo de História Indígena e do
Indigenismo (NHII), em parceria com o LISA.
2011
- I Encontro Internacional de Antropologia e Performance (EIAP);
- II Encontro Nacional de Antropologia do Direito (ENADIR);
- Conferência da Profa. Christina Toren, Universidade de St.Andrews, Escócia.
2012
- Seminário "Paisagens Ameríndias. Habilidades, mobilidade e socialidade nos rios, aldeias e cidades da
Amazônia";
- Seminário "Presença Indígena na Universidade", sobre experiências de inclusão de índios na
universidade pública no Brasil;.
- I Encontro de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença (ENUMAS).
2013
- Seminário Arenas culturais - história urbana sul-americana;
- Seminário Internacional O lugar da raça: debates caribenhos contemporâneos;
- Simpósio Internacional Saberes Ameríndios;
- III ENADIR - Encontro Nacional de Antropologia do Direito;.
- Seminário Políticas Culturais e Povos Indígenas. A escola e outros problemas, promovido pelo CEstA/USP
e CEBRAP;
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- Evento Amazônia Contemporânea: Diálogos Brasil-Colômbia;
- Simpósio CEstA nas Redes Guarani que contou com a participação de intelectuais indígenas e
pesquisadores de diversas universidades brasileiras ;
- Simpósio Paisagens do Movimento: uma reflexão interdisciplinar sobre a pluralidade e os significados
das paisagens, promovido pelo PROCAD USP/ UFAM;
2014
- III Jornada internacional USP/ Universidade Autônoma de Barcelona;
Encontro Internacional de Antropologia Visual (EIAV);
- II Seminário multidisciplinar - Estudos andinos no Brasil;
- Diálogos Brasil/ Colômbia: fronteras, ciudades y urbanización indígena en Amazonia (LAB-NAU e
Instituto Colombiano de Antropologia e Historia;
- Seminário "Narrativas visuais, populares e científicas: povos tradicionais e o desafio da conservação da
biodiversidade";
- Seminário "Religiões e controvérsias públicas: experiências, práticas sociais e discursos";
- II Seminário Nau de agosto;
- II Seminário aberto de Etnohistória;
- II Oficina de estudos urbanos - Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade (GEAC/USP), Na Margem
(Centro de Estudos da Metrópole/UFSCar) e Laboratório de Estudos Urbanos (CPDOC/FGV);
- NAPEDRA em performance.

2.9.2.9 Há alguma iniciativa para aperfeiçoar e expandir o programa de iniciação científica no
Departamento?

R: Tem-se estimulado todos os docentes do DA a orientarem, no mínimo, uma IC a cada triênio, média
essa que foi alcançada no último qüinqüênio, tanto no que se refere a ICs com bolsas do PIC-USP e da
FFLCH quanto a ICs financiadas pela FAPESP, por projetos docentes fomentados por outras agências ou
mesmo ICs sem bolsa.
Todos os estudantes que realizam ICs sob a orientação de docentes ou pós-doutorandos do DA são
estimulados a apresentar seus trabalhos no Simpósio Anual promovido pela USP (SIICUSP), nos quais
vários já receberam menções honrosas e mesmo premiações com viagens ao exterior. Nos seminários
"Graduação em Campo", iniciativa liderada pelo prof. José Guilherme Cantor Magnani, coordenador do
LabNAU, em vários outros encontros promovidos pelo DA e mesmo em eventos de outras universidades,
pesquisadores de IC também têm se apresentado e recebido menções.
Segue um quadro com a evolução numérica das ICs solicitadas(S) e atendidas(A) no DA, no âmbito do
PIC-USP: uma média de 19 solicitadas (S) e de 16 atendidas (A), por ano.
2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 média média
S A S A S A S A S A S A
13 13 19 15 18 18 22 22 12 11 19 16

Cultura e Extensão

2.10.1.1 Qual é a política de Cultura e Extensão do Departamento?

R: A extensão universitária é entendida como parte da razão social do Departamento de Antropologia. A
relação entre sociedade e universidade ganha expressão através de atividades de extensão envolvendo
docentes, discentes e atores da comunidade mais ampla, propiciando, assim, o exercício da reflexividade
e da cidadania.
Em projetos de Cultura e Extensão, atores sociais, não acadêmicos, criam condições para, através do
espaço universitário, fazerem uso das ciências sociais e da antropologia de modo a forjar outros
conhecimentos a respeito de si mesmos. E a recíproca é verdadeira: pesquisadores também se repensam
a partir de encontros e interlocuções com atores sociais não acadêmicos.
O Departamento de Antropologia, no último qüinqüênio, não só ofereceu expressivo número de cursos de
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extensão, como também se engajou ativamente em projetos fomentados pela Pró-Reitoria de Cultura e
Extensão Universitária.
Houve também especial empenho em conciliar as grades curriculares (da graduação e da pós) com uma
série de atividades extracurriculares, complementado a formação dos estudantes com, por exemplo, ciclos
de vídeo e cinema, exposições e palestras. Além disso, o corpo docente deu assessoria a vários projetos
culturais, órgãos governamentais, associações científicas e profissionais, organizações não
governamentais e diversas instituições e movimentos. Essas diversas atividades de prestação de serviços
à comunidade se mostraram uma forma eficaz não apenas de incrementar como de divulgar o campo de
trabalho das diversas linhas de pesquisa do Departamento.
As atividades de extensão, docência e pesquisa são consideradas indissociáveis, no DA, pois contribuem
se retroalimentam e colocam o DA em contato com outros departamentos, outras unidades da USP e
outros atores sociais e institucionais.
A participação de docentes em comitês editoriais de periódicos nacionais e internacionais também é uma
das dimensões da extensão no DA, o que possibilita associar extensão e produção do conhecimento.
Docentes do DA são frequentemente procurados por veículos de comunicação para conceder entrevistas
relativas a seus temas de pesquisa, sendo esta uma prática valorizada, pois é entendida como uma forma
de relacionamento com a sociedade mais ampla.
A política de cultura e extensão do DA está, portanto, associada a perspectivas de intervenção na
realidade social, à divulgação científica e à relação da academia com segmentos múltiplos da sociedade e
da comunidade científica e não científica, tanto nacional quanto internacional.

2.10.1.2 Descreva as principais atividades, programas e projetos de Cultura e Extensão do
Departamento e sua evolução nos últimos 5 anos.

R: No último qüinqüênio, o DA realizou vários cursos de difusão e extensão cultural, projetos de
intervenção em escolas públicas e em periferias urbanas, produziu materiais audiovisuais, prestou
consultorias, assessorias e se fez representado em conselhos e em comitês de órgãos públicos. Também
foram realizadas ações voltadas para populações indígenas e negras. Os cursos de difusão tiveram como
foco central as temáticas de gênero e sexualidade, direitos indígenas, artes e culturas africanas, além de
direitos humanos. Em relação aos povos indígenas, destaca-se a participação de docentes em programas
de formação de pesquisadores indígenas Waiãpi (Instituto de Pesquisa e Formação Indígena/IPHAN-
MinC), no Amapá. No que se refere à diversidade sexual e de gênero, vale registrar a atuação do DA no
Programa "USP Diversidade" que, em 2014, fomentou debates sobre o combate à violência e à
discriminação na universidade. Também foram dadas assessorias à Parada Gay, em Salvador, por
pesquisadores(as) do NUMAS. Uma importante linha de atuação tem sido desenvolvida no Laboratório de
Imagem e Som em Antropologia (LISA) que produz filmes, ensaios fotográficos e trabalhos em multimídia
que se encontram disponíveis em https://vimeo.com/lisausp. Os filmes "Cinema da Quebrada", "A Arte a
Rua" e "Lá do Leste", por exemplo, foram realizados em parceria com artistas e produtores independentes
de zonas periféricas de São Paulo, constituindo-se como projetos de Antropologia Compartilhada. Diversos
docentes do DA participaram de conselhos e comissões de órgão públicos e agências governamentais, tais
como a Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Antropologia (ABA); a Presidência da
Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação (ANDHEP); o Conselho da Cátedra
UNESCO de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância do Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP); a vice-diretoria do Centro de Preservação Cultural,
vinculado à Pró Reitoria de Cultura e Extensão da USP; a direção do CEUMA - Centro Universitário Maria
Antonia, órgão da PRCEU; o Colegiado do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico, ligado à Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo); a
Comissão de Professores Indígenas do Amazonas e Roraima; o Conselho Deliberativo das Ruínas Engenho
São Jorge dos Erasmos; entre outros. As atividades de extensão também envolveram a publicação de
periódicos especializados bem como a participação em comitês editoriais, a coordenação de laboratórios e
núcleos de pesquisa, a coordenação de monitorias, a organização de cursos e eventos técnico-científicos,
a realização de palestras, conferências, comunicações científicas, oficinas, minicursos e workshops
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realizados especialmente em fóruns não acadêmicos.

2.10.1.3 O Departamento se utiliza de indicadores para avaliação das atividades de Cultura e
Extensão?

R: O Departamento não possui indicadores quantitativos para avaliar suas atividades de Cultura e
Extensão. Contudo, aspectos qualitativos resultantes de parcerias com outras instituições, entre unidades
e departamentos, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e a produção de comunicações,
conferências e artigos reflexivos sobre as experiências de Cultura e Extensão constituem sinais
expressivos da rica produção continuamente realizada. As demandas da sociedade e dos movimentos têm
constituído um dos parâmetros para a realização de atividades de extensão, tal como a solicitação dos
discentes relativas ao aprimoramento da prática profissionalizante. Acreditamos que o sistemático registro
das atividades de extensão pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão possa ajudar a desenvolver tais
indicadores, os quais entendemos que devem considerar perspectivas qualitativas (a diversidade de
ações, percepções e formas de atuação), bem como quantitativas (número de vagas e/ ou inscritos,
regularidade da oferta etc).

2.10.1.4 Indique qual o impacto das atividades de Cultura e Extensão realizadas no
Departamento, em termos de benefícios efetivos ou potenciais.

R: Os impactos e benefícios podem ser pensados, tanto para o DA quanto para aqueles com quem o
departamento interage, a partir dos resultados alcançados com a produção de conhecimentos aplicados. A
alta procura pelos cursos de extensão oferecidos pelo DA revela a grande demanda da comunidade
externa por uma maior aproximação com a universidade. O DA, por sua vez, também tem grande
interesse em tornar mais visíveis a essa comunidade os resultados do fazer antropológico, seja junto a
profissionais de áreas afins como história, educação, enfermagem, comunicação social, psicologia, direito,
seja junto a profissionais que lidam diretamente com a promoção dos direitos humanos e da cidadania,
com o fortalecimento de comunidades tradicionais, com o combate a múltiplas formas de violência, com a
valorização de culturas urbanas e periféricas, com a mediação e o entendimento de processos de
ocupação territorial e movimentos sociais, em geral. Os cursos de extensão, além de qualificar os
ministrantes, em geral pós-graduandos do Departamento, e lhes oferecer a oportunidade do exercício da
prática docente, mostram-se eficazes na divulgação das pesquisas desenvolvidas nas diversas linhas de
pesquisa do Departamento. As ações de extensão, atreladas necessariamente ao ensino e à pesquisa
desenvolvidos no DA, impactam, direta e indiretamente, de um lado, as populações atendidas,
especialmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade sócio-econômica, como populações
indígenas e negras, minorias religiosas, pessoas com deficiência, mulheres, homossexuais, transexuais,
entre outras e, de outro lado, impactam a própria produção do conhecimento antropológico que se faz
justamente na interlocução com essas populações. Além disso, as atividades de extensão interferem na
maneira como o ensino é oferecido tanto no curso de graduação em ciências sociais (bacharelado e
licenciatura) quanto no PPGAS, nos quais as preocupações com as questões éticas e políticas em relação
às populações envolvidas nas pesquisas antropológicas estão presentes nos conteúdos e nos debates,
sem contar os eventos promovidos por docentes, dentro e fora da sala de aula, voltados para tais
questões.

2.10.1.5 O Departamento possui uma política de valorização das ações de Cultura e Extensão
no cômputo das atividades docentes? Comente.

R: O Departamento de Antropologia vem desenvolvendo uma política de valorização das ações de cultura
e extensão através do incentivo para que seus núcleos e laboratórios se engajem na produção de
atividades.
Nos últimos cinco anos, observamos uma maior diversidade de iniciativas, incluindo a participação de
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estudantes da graduação e da pós, bem como uma maior abrangência da atuação dos docentes em
espaços interdisciplinares de assessorias e consultorias a órgãos públicos, associações científicas, culturais
e profissionais, comunidades tradicionais e movimentos sociais.
As áreas de atuação do DA em cultura e extensão refletem as 8 linhas de pesquisa já mencionadas e se
baseiam na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Deste modo, o DA valoriza toda a
iniciativa que exemplifica a vocação da universidade para a transformação da realidade social brasileira,
para a promoção dos direitos e da cidadania, para a valorização das formas expressivas e culturais das
minorias sociais e populações tradicionais, para a divulgação do conhecimento científico, para o
aprimoramento da prática profissionalizante, para a promoção de reflexões sobre as dimensões éticas do
fazer antropológico, para a contribuição da academia com o campo das políticas públicas e da
democratização da vida social brasileira.

2.10.2.1 Relacione as principais atividades de formação profissional e educação continuada do
Departamento, informando a quantidade de edições e número de participantes (informe os
valores quando houver captação de recursos):

a) Curso de Especialização

R: Não foram desenvolvidos cursos de especialização como atividades de Cultura e Extensão no último
qüinqüênio.

b) Curso de Aperfeiçoamento

R: Idem.

c) Curso de Atualização

R: A rubrica "cursos de atualização" não é a mais adequada para descrever o expressivo número de
atividades de cultura e extensão desenvolvidas pelo DA, pois suas linhas de atuação são múltiplas e
envolvem diferentes públicos, incluindo estudantes de diferentes níveis (graduação e pós-graduação),
profissionais de distintas áreas das ciências humanas e sociais, ativistas, formuladores de políticas
públicas e líderes de associações comunitárias.
No último qüinqüênio, foram várias as atividades desenvolvidas no âmbito dos laboratórios e núcleos,
além da atuação de docentes em consultorias, assessorias e participação em eventos nacionais e
internacionais que ultrapassam a rubrica "cursos de atualização", embora envolvam inovação, atualização
e formação profissionalizante.

d) Atividade de Residência

R: Não se aplica.

e) Prática Profissionalizante

R: O Departamento se engajou em práticas profissionalizantes através de ações voltadas para estudantes
de graduação e pós-graduação, com vistas ao treinamento para a pesquisa antropológica. As atividades
envolveram trabalho de campo, produção de escrita etnográfica, debates e eventos acerca da ética
profissional. As atividades ocorreram tanto em salas de aula como em eventos específicos, organizados
pelos núcleos, laboratórios e grupos de pesquisa, assinalando as conexões essenciais entre ensino,
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pesquisa e extensão. Vale destacar o evento pioneiro "Graduação em Campo", já mencionado nos blocos
anteriores.
No Laboratório de Imagem e Som em Antropologia (LISA), foram oferecidos treinamentos e assessorias
técnicas para a produção de filmes etnográficos, ensaios fotográficos, produções multimídia, sonorização,
etnografia sonora, etc, de modo a que os alunos vinculados a projetos de extensão e pesquisa pudessem
atrelar suas atividades textuais à produção audiovisual.
Docentes do DA têm organizado oficinas, minicursos e workshops que conciliam pesquisa, ensino e
extensão voltados para práticas profissionalizantes, bem como têm participado de atividades dessa
natureza, realizadas por outras instituições de ensino superior nacionais e internacionais. Destacam-se,
por exemplo, as oficinas realizadas em parceria com a organização sem fins lucrativos Capacete, na
cidade de São Paulo, que promove intervenções artísticas.
Entre as atividades complementares de formação profissionalizante dos alunos, vale ressaltar os
Programas de Preparação Pedagógica e de Estágio Docente (PAE) cumpridos pelos pós-graduandos em
disciplinas da graduação em Ciências Sociais. A monitoria tem se revelado um excelente instrumento de
iniciação às atividades acadêmicas e de desenvolvimento de habilidades didáticas. Os bolsistas do PAE
acompanham as aulas teóricas e seminários, pelos quais sempre é responsável o professor ministrante.
Estas atividades permitem que os alunos descubram, na prática, desafios e possíveis soluções relativos ao
ensino da antropologia. Além disso, os alunos do PAE asseguram plantões de atendimento para resolução
de dúvidas, orientação nos estudos e auxílio na formulação de trabalhos de curso. O estágio suplementar
de Preparação Pedagógica, obrigatório para os alunos de doutorado com Bolsa CAPES, possui as mesmas
características básicas, diferenciando-se pela preparação, por parte do aluno, de uma aula teórica mais
aprofundada. Pela importância do treinamento pedagógico proporcionado por essas experiências, e pelo
ganho evidente por parte dos alunos de graduação, o programa de monitoria, tal como vem sendo
praticado, continuará sendo incentivado pelo Departamento.

2.10.2.2 Qual é a importância e quais são as consequências/impactos da participação do
Departamento em assessorias, consultorias e prestação de serviços especializados a
instituições públicas, privadas, entidades científicas e outras organizações da sociedade?
Relacione os convênios e contratos geridos pelo Departamento nos últimos anos (com escopo,
prazo e valor).

R: É difícil medir consequências e impactos sem destacar a indissociabilidade entre ensino, extensão e
pesquisa. Projetos de Cultura e Extensão no DA materializam-se em ações que se conectam às linhas de
pesquisa, aos núcleos e laboratórios e à expertise por eles acumulada, bem como às relações da
Universidade com a comunidade em geral (órgãos públicos, organizações não governamentais e
movimentos sociais e culturais).
Uma das dimensões que merece destaque é a relação do Departamento com representantes do Poder
Público e do Estado, assinalando o modo como projetos e atividades desenvolvidos relacionam-se com o
campo das políticas públicas. Nesse sentido, a prestação de consultorias para demarcação de terras
indígenas, para a produção de atividades de formação de professores da rede pública em questões de
direitos e cidadania das minorias sociais; aulas em cursos para magistrados, promotores e defensores
públicos, dentre outras atividades, sinalizam alguns dos possíveis impactos das atividades de extensão do
DA, em especial a constatação de que a USP pode contribuir para a concretização de uma maior equidade
social, e, assim, para a efetivação de direitos, da democracia e da cidadania.
Exemplificando essa pluralidade de ações, o DA se engajou em atividades de formação de professores, em
parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo; participou e propôs fóruns de
discussão sobre Direitos Humanos das mulheres e populações LGBT ("Projeto USP Diversidade", NUMAS);
fomentou debates relativos a religiões afro-brasileiras e outras minorias religiosas (GERM/NAU e CERNE);
realizou seminários com representantes de etnias indígenas e populações tradicionais (CEstA e GEU/NAU),
com pessoas com deficiência (GEDS/NAU); e sobre segurança pública e direitos humanos (NADIR).
Docentes do DA também concorreram em diversos editais para produzir materiais audiovisuais e
promover eventos culturais diversos, como é o caso do Edital EtnodocII, em parceria do Ministério da
Cultura e o IPHAN.
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Iniciativas como as dos projetos "Aprender nas revistas do departamento de antropologia" (NUMAS); "O
acervo de vídeos do LISA e as possibilidades de ampliação de seu público por meio da legendagem"
(LISA); "Video documentário sobre moradores e moradoras do conjunto residencial da Universidade de
São Paulo" (LISA); "Projeto Cinema na Quebrada: periferia, juventudes e representação" (LISA); Projeto
"Cartografia das artes em Cidade de Tiradentes: vídeo, internet e antropologia compartilhada", atividade
desenvolvida junto a Rede estadual de ensino de Guaianazes" (LISA); Projeto "Violão-canção: diálogos
entre violão solístico e a canção popular brasileira", apoiado pela PRCEU, edital "Difusão e intercâmbio
cultural e científico"; Projeto "Direitos Humanos em Escolas Públicas Estaduais Paulistas" (NADIR) são
alguns exemplos de atividades que evidenciam a potencialidade das ações e parcerias estabelecidas pelo
DA.

2.10.2.3 Qual produção docente do Departamento no tocante às atividade de educação e
divulgação científica, artística, cultural, técnica ou tecnológica, informando a quantidade de
edições e número de participantes:

a) Curso de Difusão

R: Foram desenvolvidos os seguintes cursos de difusão, de 2010 a 2014: "A sociedade contra o Estado:
potência e atualidade", no Centro Universitário Maria Antonia, promovido pelo CESTA (2012); "Introdução
aos Estudos de Gênero - módulos I e II", NUMAS, 2013 e 2014; "Aspectos da Cultura e da História do
Negro no Brasil", CEA, 2013 e 2014; "Introdução aos Estudos de África", CEA, 2013 e 201; "Artes, Cultura
e Sociedades em Contextos", CEA, 2013 e 2014; "Aspectos das Culturas: História de Direitos Indígenas",
CESTA, 2011; "Cinema iraniano e seus contextos sociais", 2013; "Estudos sobre povos indígenas:
culturas, saberes e políticas - história, arqueologia, antropologia", CESTA, 2012; "Introdução à questão
indígena no Brasil", CESTA, 2010; "Introdução aos estudos identitários", promovido pelo CERNE, 2013 e
2014; "Introdução aos estudos sobre povos indígenas no Brasil", promovido pelo CESTA, 2012; "Leituras
antropógicas da música do Brasil", promovido pelo Pesquisa em Antropologia Musical, 2013; "O lugar e a
palavra no cinema: convergências, tensões e ruptura", parceria do DA com IEB, 2010.
Portanto, uma das atividades expressivas de extensão do DA é a oferta desses cursos de difusão
oferecidos a funcionários, alunos, docentes da USP e à comunidade em geral. Enquanto, até o final da
década de 1990, grande parte desses cursos se voltava a professores da rede pública de ensino médio,
houve, mais recentemente, uma clara abertura para interessados de todas as esferas da sociedade.
Assim, os cursos do último qüinqüênio refletem a participação dos vários núcleos e linhas de pesquisa do
departamento e da pós-graduação, com ênfase nas seguintes temáticas: relações étnico-raciais,
populações indígenas, gênero e sexualidade, direitos humanos, populações africanas, cultura e arte,
cidades e lazer. No último qüinqüênio, contabilizamos 14 cursos de extensão e difusão.
Os cursos têm recebido significativa e crescente procura da comunidade interna e externa à USP e
demonstram ter potencial para crescimento e para estar entre as atividades relevantes do DA nos
próximos 10 anos.

b) Programa de Atualização

R: Os programas de atualização do DA estão interligados aos cursos de difusão e envolvem o
investimento de núcleos e grupos de pesquisa em atividades de cultura. Destaca-se nessa linha a parceria
do CERNE com o Núcleo de Artes AfroBrasileiras da USP. Os programas possuem caráter interdisciplinar,
pretendendo valorizar e dar visibilidade às formas expressivas da arte e da cultura afro-brasileira, tais
como: Programa de dança afro-brasileira; Programa de percussão afro; Laboratório de dança cacimba de
Aruanda; Programa de criação de espetáculos; Programa de capoeira angola.
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c) Projetos dirigidos à educação básica

R: Diferentes núcleos e laboratórios se engajaram em atividades dirigidos à educação básica, incluindo
visitação em escolas da rede pública, assessorias, oficinas e projetos de intervenção que abordam
temáticas como diversidade, gênero e sexualidade, educação indígena, cidade, direitos humanos etc.
Destacamos as atividades do Núcleo de Antropologia Urbana (NAU), do Núcleo de Marcadores Sociais da
Diferença (NUMAS), do Núcleo de Antropologia do Direito (NADIR) e do Centro de Estudos Ameríndios
(CESTA).
O Núcleo de Antropologia do Direito destacou-se com três projetos de extensão especificamente voltados
para escolas públicas: "Percepções de direitos humanos em escolas públicas estaduais paulistas" (2009-
2010, 2012-2013 e 2013-2014). Tais projetos contaram com bolsistas de pré-IC do Ensino Médio,
bolsistas de graduação do Programa "Aprender com Cultura e Extensão" da USP e estudantes de pós. Os
projetos buscaram inserir alunos(as) do ensino médio de escolas públicas estaduais no cotidiano do
NADIR e levar pesqusadores do NADIR até as escolas onde se realizaram três pesquisas de opinião sobre
direitos humanos no cotidiano escolar.
O Núcleo de Antropologia Urbana, em 2014, realizou oficinas para estudantes do Ensino Médio na Escola
Estadual Miss Browne, em São Paulo, instrumentalizando-os para pesquisar e compreender a cidade em
que vivem por meio da ótica antropológica e do trabalho de campo. Com vistas a discutir questões ligadas
à cidade e suas diversidades, foram realizadas expedições com os alunos, produção de cadernos de
campo, etc.
Docentes ligados ao CESTA tiveram, em 2010, uma importante atuação como assessores na Comissão de
Professores Indígenas do Amazonas e Roraima e no Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas,
que envolveu atividades com 140 professores indígenas atuantes em 900 comunidades.
As ações do NUMAS foram protagonizadas por discentes da pós-graduação em antropologia da USP, em
parceria com escolas municipais e estaduais, com vistas à promoção de direitos e da cidadania de
distintas minorias e populações. Destacaram-se as seguintes atividades: "Numas vai à Escola" (Escola
Municipal de Ensino Fundamental Prof. Olavo Pezzotti, em 2014 - oficinas com cerca de 40 alunos de 8º e
9º do Ensino Fundamental II; Projeto "SESC Verão 2014 - Futebol Feminino: aplicabilidades,
desdobramentos e desafios a serem superados", em 2013; o "Clube da Leitura", em 2013 e 2014, em
parceria com a editora Cia das Letras; o projeto "Seminário Estadual de Núcleos de Estudos de Gênero e
Enfrentamento da Violência contra a Mulher", em 2014; Projeto "Movidos pelo chute - Bate Papo: Quem
disse que mulher é perna de pau?, no SESC SANTO AMARO, em 2014; o "Numas vai à escola - SPMUN",
um modelo das Nações Unidas voltado a estudantes de Ensino Médio de São Paulo, em 2014.

d) Exposições e feiras

R: O Departamento de Antropologia tem participado de exposições e feiras diversas, promovendo a
visibilidade e a divulgação dos seus variados projetos de pesquisa para a comunidade externa, bem como
tem fomentado projetos de cultura e extensão cujos produtos ensejam exposições fotográficas e mostras
audiovisuais. Além disso, tem atuado na Feira das Profissões, organizada pela USP, oferecendo para
estudantes a oportunidade de conhecerem o ofício do(a) antropólogo(a). Em relação à curadoria de
exposições artísticas, foram realizadas, no último qüinqüênio: "Maria Antônia Movimento Memória", em
parceria com FAU/ USP, iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, 2013 e 2014; "Histórias
Mestiças" (Instituto Tomie Othake), 2014; "Variações do feminino: poéticas do universo trans" (Secretaria
da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba); 2010, 2013 e 2014; "Emancipações: marcas do trabalho
escravo na obra de Marc Ferrez" (Instituto Moreira Salles), 2013; "Um olhar sobre o Brasil: 1833-2003"
(Instituto Tomie Othake), 2012; "Bixiga em Artes e Ofícios" (CPC-USP), 2012. No que se refere a
exposições e trabalhos fotográficos de divulgação, destacam-se: "O índio na fotografia brasileira - O
Bororo, sua imagem e semelhança" (povosindigenas.com), 2014; "Crianças indígenas e brincadeiras no
Alto Rio Negro" (www.todacriancapodeaprender.org.br/criancas-indigenas-e-brincadeiras-no-alto-rio-
egro), 2013; "América Ameríndia: corpos, territórios e cosmologias" (II Fórum Internacional da Temática
Indígena, UFPEL), 2012. Houve ainda participações de trabalhos produzidos no DA em diferentes mostras
audiovisuais, como : "Muestra audiovisual Antropología e y documental: miradas que se cruzam em el



Avaliação Institucional USP
2010 - 2014

Unidade: FFLCH Departamento: FLA

Gerado em: 23/09/2015 09:44:15 Página 43 de 50

movimento", parceria do DA com Centro Cultural Palacio La Moneda (2012); Mostra Internacional de
Teatro, em São Paulo (2014); "Mujawara - Grupo Contrafilé & Campus in Camps", 31a Bienal de São
Paulo, 2014 (comentário sobre a obra); 15a. Mostra Internacional do Filme Etnográfico, 2011; Mostra de
filmes e vídeos do 35º Encontro Anual da ANPOCS, 2011; 13o. Festival Internacional de Curtas de Belo
Horizonte, 2011; Etnodoc Manaus, 2011; Mostra Etnodoc RJ, 2011; 1º Festival de Cinema da Zona Leste
de São Paulo, 2011; Mostra de Filmes do 7o Seminário Internacional Imagens da Cultura / Cultura das
Imagens.. 2011; III Festival do Filme Etnográfico do Recife, 2011; 16ª Semana de Arte e Cultura da
Universidade de São Paulo - Mostra de cinema da USP. 2011.

e) Textos, material didático ou outros produtos voltados para a comunidade externa à
Universidade.

R: Como já foi mencionado em itens anteriores, o Departamento de Antropologia possui três periódicos -
Revista de Antropologia, Cadernos de Campo e Ponto.Urbe - e um portal. Esses meios possibilitam
divulgar, para a comunidade interna e externa, artigos acadêmicos, filmes etnográficos e ensaios
fotográficos, os quais promovem a articulação entre ensino, pesquisa e extensão na produção de
conhecimento antropológico.
Os vídeos e filmes disponibilizados gratuitamente pelo LISA, publicados no portal vimeo, são importantes
instrumentos didáticos para pesquisadores, docentes e discentes interessados em questões voltadas à
diversidade sócio-cultural não apenas da área de antropologia mas em outros campos interdisciplinares.
Como parte da rotina dos cursos de difusão do DA, são utilizados materiais didáticos tais como
videoaulas, textos, cartilhas, filmes e músicas que instrumentalizam os públicos atendidos de acordo com
as temáticas propostas.

2.10.2.4 Qual é a participação dos estudantes de Graduação e Pós-Graduação nos programas
de extensão do Departamento?

R: As atividades de extensão estão articuladas diretamente com o ensino do DA na graduação em ciências
sociais e do PPGAS na pós-graduação, envolvendo estudantes de IC, mestrado, doutorado e pós-
doutorandos, como se pode observar pela iniciativa da Revista Cadernos de Campo, periódico anual,
realizada pelosdiscentes do PPGAS, desde 1991, e também pelo evento mensal "Sexta do Mês",
organizado por esse corpo discente, em consonância com as demandas da coordenação do PPGAS, que
traz pesquisadores de diferentes universidades nacionais e internacionais para realizar conferências e
mesas redondas.
Outra iniciativa que assegura essa participação de discentes em projetos, cursos de difusão e outras
atividades, tem sido o engajamento de núcleos e laboratórios em atividades de cultura e extensão. Como
já foi mencionado, discentes da pós-graduação em antropologia atuam como professores em cursos de
difusão, sob a supervisão de professores do DA, o que propicia uma articulação direta entre ensino,
extensão e pesquisa.
Por meio do Programa "Aprender com Cultura e Extensão e de variados projetos, tais como "Aprender nas
revistas do departamento de antropologia" (NUMAS), "O acervo de vídeos do LISA e as possibilidades de
ampliação de seu público por meio da legendagem" (LISA), "Video documentário sobre moradores e
moradoras do conjunto residencial da Universidade de São Paulo" (LISA), já mencionados, estudantes de
graduação dos cursos de ciências sociais e de áreas afins (como direito, história, geografia, comunicação
social, arquitetura, relações internacionais, entre outras), têm atuado em projetos coordenados por
docentes do DA, tanto voltados a escolas públicas, quanto à produção de periódicos, além de materiais
audiovisuais. Importante mencionar também que fazem parte dos conteúdos de algumas disciplinas, os
alunos entrarem em contato com a comunidade externa, como tem ocorrido na disciplina "Pesquisa de
Campo em Antropologia" e "Antropologia do Direito".
Um evento fundamental, já bastante citado neste relatório, organizado, há 11 anos pelo Núcleo de
Antropologia urbana, é o "Graduação em Campo", especialmente voltado para a divulgação de trabalhos
de campo realizados por alunos de graduação, iniciativa que se tornou uma referência no Brasil e também
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conta com oficinas e worshops.

2.10.2.5 Informe os Núcleos e Centros de Cultura e Extensão vinculados ao Departamento e
qual a sua contribuição para o seu desenvolvimento acadêmico.

R: Os 14 núcleos e os 2 laboratórios de pesquisa do Departamento (já elencados anteriormente),
envolveram-se, no último qüinqüênio, com projetos de Cultura e Extensão. Várias de suas atividades
colaboram para: a preservação de patrimônios culturais e tradicionais; a formação de educadores e
intervenções em escolas públicas e privadas no combate às desigualdades de gênero, ao racismo, às
discriminações por orientação sexual e condição de deficiência; debates e eventos de promoção e
valorização das culturas africanas; realização de mostras etnográficas e exposições audiovisuais em
comunidades locais e periferias do Estado de São Paulo; promoção de encontros e eventos nacionais e
internacionais de antropologia visual e etnologia indígena; construção de espaços culturais e debates
sobre memória, cultura e direitos; atividades, oficinas e intervenções de valorização de saberes e
expressões culturais locais; diálogos e participação em eventos promovidos por órgãos públicos, ONGs e
movimentos sociais; produção áudio-visual local em periferias na região metropolitana de São Paulo;
realização de mostras culturais; missões de docência e pesquisa. A importância das atividades
desenvolvidas se evidencia na pluralidade de ações de extensão e cultura, cada vez mais expressivas no
DA, envolvendo docentes e discentes membros da comunidade externa.

Internacionalização

2.11.1 Analise as atividades da internacionalização para as atividades-fim e o impacto sobre o
desempenho do Departamento nos últimos 5 anos.

R: As políticas incisivas de internacionalização desenvolvidas pelo PPGAS ao longo do período podem ser
avaliadas com o auxílio de alguns indicadores: de 2 convênios internacionais ativos em 2010 (com
universidades da França e Espanha) passamos a 7, em 2014 (com a Espanha, o Canadá e a Universidade
de Princeton, Estados Unidos), somados a 9 parcerias internacionais vigentes em 2014 no âmbito da
pesquisa e do intercâmbio científico: com a França (Paris I, EHESS- Paris e Universidade de Lille); com o
Canadá (Universidade de Victoria e Quebec), os Estados Unidos (Universidade de Princeton e California-
Davis), a Espanha (Universidade Autônoma de Barcelona) e a Argentina (Universidade de Quilmes).
A totalidade do corpo docente do Programa se mantém hoje engajada em algum tipo de atividade de
inserção internacional, incluindo missões de pesquisa e docência (por exemplo, nas Universidade de
Harvard, Universidade de Princeton, Universidade Autônoma de Barcelona e EHESS - Paris), participação
em seminários internacionais qualificados da área, em comitês editoriais, além de orientações de alunos
em universidades estrangeiras (EHESS, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Cadiz-ES, Charles
Univerty in Prague, Universidade de Edimburgo, New School for Social Resarch, The State University of
New Jersey, Universidade da Califórnia - Santa Cruz), considerando cotutelas, supervisões e tutorias, o
que representa uma expansão significativa em relação aos anos anteriores.
Ao lado disso, entre 2 e 3 professores se afastam, anualmente, para a realização de pós-doutorados em
universidades européias e norte-americanas, segundo um programa deliberado de apoio à
complementação da formação docente no exterior. O impacto das políticas implementadas em prol da
inserção internacional se faz notar ainda no aumento das publicações em periódicos de circulação
internacional (em 2014 registraram-se 29 artigos em periódicos internacionais A e B da área, além de 2
livros editados fora do país e 5 capítulos em livros internacionais) e na presença de professores e
pesquisadores do exterior no programa (25 em 2013 e 27 em 2014, provenientes de universidades de
diferentes países - África do Sul, Argentina, Austrália, Colômbia, Estados Unidos, México, Portugal,
Inglaterra, Itália, França, entre outros).
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2.11.2 Indique e analise as modalidades discente, docente e administrativa.

R: A mobilidade docente se traduz fundamentalmente na participação de professores em seminários e
congressos internacionais (que vem envolvendo a totalidade do corpo docente, desde 2011) e na atuação
de docentes como professores/pesquisadores visitantes em instituições estrangeiras (7 em 2014):
Universidade de Salamanca; LAS- Collège de France/ EHESS; Universidade Autônoma de Barcelona;
Universidade de Princeton; Universidade de Otawa e Victoria, Canadá.
Vale sublinhar que a ampliação dos convênios e parcerias de longa duração no domínio da pesquisa
tiveram impacto expressivo na mobilidade docente, em todas as suas formas. Do ponto de vista da
mobilidade discente, os números revelam também expansão significativa: de 4 alunos no exterior, em
2010, passamos a 6, em 2011/2, atingindo 15 que usufruíram de bolsas no exterior em 2014 (bolsas
sanduíche e outras modalidades de estágios de pesquisa fora do país). O PPGAS também vem se
esforçando para atrair alunos estrangeiros, ainda que não tenhamos conseguido ultrapassar a marcas
anuais de 2 a 4, em geral bolsistas PEC-PG, em função das dificuldades expostas no item 2.8.2.4. Em
relação à mobilidade administrativa, ela é praticamente inexistente, em função do número reduzido de
funcionários e da impossibilidade de eles se afastarem, em função de interesses da instituição, sem
prejuizos de vencimento, ao contrário do que ocorre com os docentes.

2.11.3 Identifique os desdobramentos das iniciativas (workshops, missões, mobilidades,
acordos) internacionais.

R: As iniciativas internacionais têm reverberado no aumento da produção bibliográfica docente e discente
internacional, a qual também decorre de apoios concedidos pelo DA e pelo PPGAS a traduções. Tem
crescido a produção audiovisual (a cargo sobretudo do Laboratório da Imagem e Som em Antropologia,
que vem mantendo parcerias estáveis com Universidades da Itália, Canadá e Estados Unidos); na vinda
de docentes e pesquisadores do exterior (cf. supra); na organização de seminários conjuntos (por
exemplo os realizados em função do convênio entre o PPGAS-USP e a Universidade Autônoma de
Barcelona). Ao lado disso, as parcerias internacionais têm encontrado impacto do ponto de vista da
extensão, por exemplo, a estabelecida entre o LISA/ USP e o Contro-Sguardi (Perugia), que deu lugar à
realização de uma mostra de filmes do Festival de Cinema Contro- Sguardi, em diferentes locais em São
Paulo (Cine Cultura, CINUSP e sala Maria Antônia/ USP), em 2012. Tal parceria resultou também na
produção de um livro sobre antropologia visual no Brasil e na Itália: Contro-Sguardi - Dialoghi di
antropologia visuale tra Brasile e Italia (2013). A pesquisa realizada por meio de uma rede envolvendo o
DA, o PPGAS, a Universidade de Victoria (Canadá) e a Califórnia-Davis (EUA),por sua vez, está na origem
da produção conjunta de dois filmes etnográficos no período, além da publicação de dois artigos em
parceria.

2.11.4 Identifique a existência de estratégias internacionais.

R: As principais estratégias levadas a cabo pelo DA e pelo PPGAS no período dizem respeito:
1. Ao apoio à participação docente e discente (doutorandos) em congressos no exterior;
2. À tradução de artigos e livros, visando a sua publicação no exterior;
3. Ao apoio à vinda de professores e pesquisadores estrangeiros;
4. Ao apoio à realização de eventos internacionais
5. Na tradução do site do PPGAS para o inglês.
6. Na tradução de filmes etnográficos, produzidos junto ao LISA, para o inglês, francês e/ou espanhol.

2.11.5 Identifique as principais demandas de gestão e infraestrutura para atender às
estratégias de internacionalização do Departamento.
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R: A expansão da internacionalização no período foi possível, fundamentalmente, em função da entrada
do PPGAS no PROEX em 2011, que amparou financeiramente as políticas de apoio à mobilidade docente e
discente, às traduções e publicações. Ao receber recursos de custeio da CAPES, o PPGAS respondeu de
forma muito positiva, ampliando a inserção internacional no que diz respeito à docência, à pesquisa e à
extensão. Apoios da USP, como o Programa USP/COFECUB, foram também fundamentais nessa direção,
mobilizando docentes e discentes (por exemplo, USP/COFECUB envolvendo o DA e a Universidade de
Paris 1). As verbas de capital/ CAPES, por sua vez, permitiram a melhoria da infraestrutura para
instalação de equipamentos de videoconferência, o que é mais um recurso fundamental no sentido da
internacionalização.

PLANO INSTITUCIONAL (METAS E AÇÕES)

Plano Institucional (Metas e Ações)

3.1.1 Relacione e comente as principais metas e ações propostas pelo Departamento para
períodos de médio e longo prazos (5 e 10 anos) referentes a:

a) Gestão;

R: O DA pretende dar continuidade, a médio e longo prazos, ao sistema já implantado que pressupõe o
envolvimento de todos os docentes, em RDIDP, em atividades administrativas, sem prejudicar seus
engajamentos em atividades de ensino, cultura e extensão, dado o rodízio entre titulares e suplentes nas
comissões e cargos e o rodízio de todos pelas várias demandas administrativas. Para tanto, se faz
imprescindível a substituição imediata dos 4 docentes que se aposentarão a médio prazo e dos outros
prováveis mais 4 ou 7 que se aposentarão a longo prazo, por novos docentes em RDIDP.

b) Infraestrutura;

R: A médio e longo prazos o DA continuará investindo na manutenção e melhoria das instalações
(mobiliário e informática) de suas secretarias, gabinetes docentes, salas de reunião para grupos de
estudo, para pós-doutorandos, para pós-graduandos e professores aposentados-colaboradores. Todavia,
investimentos em salas de aulas para as turmas de graduação e de pós, anfiteatros, salas de estudos
para graduandos, centros de convivência e de alimentação, de sociabilidade e outros espaços da unidade
extrapolam o âmbito do DA, embora sejam essenciais para o desenvolvimento de sua missão. Faz-se
fundamental que a unidade e a USP garantam essas condições infraestruturais mais amplas, em especial
a qualidade das salas de aula e o seu aumento, com a construção do prédio de pesquisa da FFLCH.

c) Servidores técnicos e administrativos;

R: Quanto aos funcionários, a médio prazo já haverá um quadro de aposentadorias que, se não for
antecipadamente considerado e contemplado com novas contratações de servidores tão qualificados
quanto os que deixarão o DA, inviabilizará o funcionamento das secretarias, a manutenção da excelência
do PPGAS e a realização das mais elementares tarefas administrativas.

d) Corpo docente;

R: Conforme já foi assinalado, embora atualmente haja um equilíbrio no quadro docente do DA, tanto no
que se refere à distribuição dos 21 ativos pelas 8 linhas de pesquisa e pelos 14 núcleos, centros e
laboratórios de pesquisa, quanto no que diz respeito à pluralidade de atividades que todos desenvolvem
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na graduação e na pós, no ensino, na pesquisa e na extensão, graças ao RDIDP, tal equilíbrio, em 3 anos,
já estará comprometido por prováveis 4 aposentadorias e, em 10 anos, por mais 4 ou mesmo 7. Se não
houver contratações em RDIDP de ao menos 4 docentes a médio prazo e de um total de 8 a 10 a longo
prazo, o DA se não terá condições de prosseguir com suas atividades fim.

e) Processos de ensino e aprendizagem;

R: A médio prazo, é fundamental que os 3 departamentos que compõem o curso de ciências sociais se
aproximem e se articulem mais, a fim de que os processos de ensino-aprendizagem sejam mais
harmoniosos e consistentes em seu conjunto. Isto implica esforços de gestão, mas também condições
administrativas e infraestruturais. Portanto, cursos interdisciplinares como o de graduação em ciências
sociais, precisam ser considerados em suas peculiaridades pela Pró-Reitoria de Graduação e outras
instâncias da Universidade.
A longo prazo, sem dúvida, novas tecnologias terão, mais e mais, que integrar e potencializar os
processos de ensino-aprendizagem, o que demandará investimentos ágeis na atualização do parque
tecnológico-acadêmico e na respectiva mão-de-obra qualificada para operá-lo.

f) Corpo discente;

R: O DA imagina que, a médio prazo, será mais amplo, complexo e desafiador o leque de opções
profissionais que se apresentará aos graduandos em ciências sociais, bem como é provável que o ofício de
antropólogo(a) se torne cada vez mais exigente e demande do PPGAS esforços ainda maiores para bem
formar profissionais de alta qualidade, seja para o mercado acadêmico, seja para o campo das ações
ligadas à promoção da cidadania. Se assim for, o DA e o PPGAS terão não apenas que manter o atual
nível de produtividade intelectual e de engajamento social, como terão que incrementá-los, o que
implicará, da parte da Universidade, o reconhecimento da importância de se manter e ampliar um forte
quadro docente, integralmente dedicado à docência, à pesquisa e à extensão.

g) Graduação;

R: A graduação em ciências sociais, a médio e principalmente longo prazo, promete ser cada vez mais,
por um lado, uma opção acadêmica para quem busca se aprofundar em campos específicos das áreas da
antropologia, sociologia e ciência política, mas, por outro lado, também poderá se tornar uma opção cada
vez mais atraente para quem busca complementar outras formações universitárias e profissionais.
Portanto, os conteúdos das disciplinas, os processos de ensino e aprendizagem e os recursos humanos
deverão se tornar mais capacitados para enfrentar desafiadoras demandas teórico-metodológico-práticas.
Serão necessários, por parte da Universidade, fortes investimentos em mão-de-obra docente e em
condições materiais de trabalho adequadas.

h) Pós-graduação;

R: De modo a aprimorar o seu funcionamento, caminhando para a expansão continuada dos indicadores e
para a superação de problemas, o Programa estabeleceu uma série desafios e metas, algumas já em fase
de implementação:
1. revisão de suas normas, amplamente discutidas na CCP, que entraram em vigência em 2015;
2. reforço de certas linhas de pesquisa, como a de "Antropologia das populações africanas e afro-
brasileiras," a de "Religiosidade popular e instituição religiosa" e a de "História e Teoria da Antropologia",
abaladas pelas aposentadorias recentes;
3.Ampliação do número de pós-doutorandos;
4. Expansão da presença de docentes e discentes nas publicações internacionais de primeira linha;
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5. Tradução mais completa da página web para o inglês;
6. Uma política mais incisiva para a redução do tempo de titulação, pelo controle mais estrito dos pedidos
de prorrogação para depósito de teses e dissertações.
Vale ressaltar que as metas estabelecidas pelo PPGAS vêm sendo cumpridas graças aos apoios
indispensáveis do PROEX. O recente corte de verbas CAPES, que se soma à perda de funcionários
qualificados do DA e à redução de recursos da própria universidade seguramente terão impacto negativo
no planejamento do PPGAS, que será obrigado a rever prioridades e planos. Em função disso, qualquer
projeto de longo prazo dependerá da garantia das condições de realização das metas de médio prazo.

i) Pesquisa;

R: Para o DA, os investimentos em pesquisa (IC; pós-doutoramento; internacionalização; grupos, núcleos
e laboratórios) dinamizam e potencializam a indissocibilidade entre docência, pesquisa e extensão, pois
deles resultam produtos que incrementam os processos de ensino-aprendizagem e em função deles se
alargam os horizontes acadêmicos. Portanto, o DA continuará investindo firmemente em estímulos e
apoios para que seus docentes e discentes, de graduação e de pós, dediquem-se aos vários programas de
apoio à pesquisa existentes na USP (os quais esperamos que sejam resguardados dos cortes
orçamentários) e fora dela.
A médio prazo, desde que haja contrapartida da Universidade e da Unidade, o DA tem por meta manter e
aumentar o número de: orientações de IC e de pós-doutoramentos; de projetos que impliquem a inserção
do DA e do PPGAS em redes de pesquisa; de apoios a núcleos e laboratórios.
A longo prazo, caso haja a construção do prédio para os núcleos e laboratórios de pesquisa da FFLCH, o
DA pretende colaborar com a manutenção e funcionamento dessa infraestrutura, de modo a adequar os
espaços às necessidades de seus grupos de pesquisa, permitindo-lhes, por estarem adequadamente
instalados, desenvolverem melhor suas atividades.

j) Cultura e extensão;

R: Conforme apontamos ao final do bloco relativo à cultura e extensão, o DA, apesar de já atuar em
muitas frentes que o colocam em contato e em interação com a comunidade mais ampla, tem condições
de adensá-las e multiplicá-las, desde que haja políticas, na USP, de apoio e incentivo para tanto.
Entendemos que um dos papéis centrais da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária é tornar
claras essas políticas, de modo a oferecer condições para que os departamentos elaborem projetos de
curto, médio e longo prazo. É fundamental essa segurança de apoios continuados e a sistematização dos
resultados mais amplos, para que se possa melhor avaliá-los.
A médio prazo, o DA se propõe a adotar, internamente, uma melhor metodologia de acompanhamento
das atividades docentes e discentes, de modo a ter um quadro mais claro de suas linhas de atuação, de
seus alcances e resultados, o que permitirá elaborar estratégias de investimentos/ apoios e promover
mais projetos coletivos, articulados com as linhas, núcleos e laboratórios de pesquisa, bem como com
conteúdos de certas disciplinas. Disso resultarão análises que permitirão sustentar estratégias de longo
prazo.

k) Internacionalização.

R: A médio prazo, o DA e o PPGAS pretendem manter e, se possível, ampliar os estímulos à
internacionalização, mas estes dependem diretamente de políticas e de auxílios financeiros que, portanto,
também precisam ser mantidos e ampliados.
Já são bastante significativas as inserções internacionais do DA e do PPGAS, as quais resultaram de
esforços de contato e de estabelecimento de redes que agora precisam de suporte institucional para se
sustentar, pois internacionalização implica trânsito virtual, mas também físico de pesquisadores (docentes
e discentes) que, reciprocamente, trocam colaborações em seminários, projetos de cooperação,
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intercâmbios etc.
Cortes orçamentários, como o que, por exemplo, ocorreram, por parte da USP, em relação ao Programa
USP-COFECUB, pegando, de surpresa, projetos em andamento e fazendo com que missões fossem
canceladas ou reduzidas, às vésperas de suas realizações, são decisões que abalam as parcerias
estabelecidas, prejudicando sua continuidade.
A longo prazo, portanto, não há como projetar metas de internacionalização para o DA e o PPGAS sem
que se tenha a garantia de apoios institucionais firmes e, no mínimo, condizentes com o que já se
conquistou, pois recursos externos também podem sofrer contenção e a USP, como protagonista de suas
políticas acadêmicas, deve priorizar iniciativas e assegurar a seus pesquisadores que eles podem e devem
investir em projetos de internacionalização.

3.2 Explicite os principais indicadores que devem ser utilizados para o acompanhamento das
metas e ações propostas pelo Departamento.

R: Resumindo o que já explicitamos ao longo de todo o relatório, os indicadores mais considerados pelo
DA, em relação a distintos aspectos de sua atuação, são os que orientam a área e decorrem de consensos
tirados em seus fóruns específicos (ABA - Associação Brasileira de Antropologia; ANPOCS - Associação
Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais; CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior). Além desses, são importantes os indicadores negociados nos fóruns acadêmicos e
políticos do próprio DA (Conselho Departamental, CCP) e da Unidade (Congregação). Os adotados por
instâncias da gestão central da USP deixam, muitas vezes, a desejar, pois universalizam, indevidamente,
critérios mais adequados às áreas da saúde e exatas do que às humanas e humanidades, como bem
provam problemas que docentes em período probatório na FFLCH vêm enfrentando junto à CERT
(Comissão Especial de Regimes de Trabalho) em relação à aprovação de seus relatórios.
A médio prazo, cabe ao DA investir na sistematização clara de seus indicadores internos para colaborar
com as instâncias da gestão central da USP que se propõem a utilizá-los, mas devem fazê-lo de forma
adequada e cuidadosa para não cometer equívocos de graves consequências.
No que se refere ao trabalho docente, além de indicadores indiscutivelmente pertinentes (número de
docentes com bolsa de produtividade do CNPq; prêmios de melhores dissertações e teses recebidos pela
ANPOCS; outros prêmios e distinções; coordenação de projetos temáticos financiados pela FAPESP; alto
número de bolsas solicitadas e atendidas; presença em órgãos e agências de prestígio como assessores,
presidentes, coordenadores de área, etc), são indicadores da relevância da produção científica docente a
sua inserção simultânea em atividades de docência, pesquisa e extensão. Daí considerarmos como um
indicador de alta qualidade do DA e do PPGAS o fato de a totalidade de seus docentes efetivamente
trabalharem em RDIDP.
Enfim, os indicadores utilizados pelo DA são de caráter mais qualitativo do que quantitativo, por força das
especificidades da área, bastante distintas das que orientam as políticas mais amplas de
acompanhamento de outras, especialmente das tecnológicas. Por força disso, o DA não possui indicadores
quantitativos para avaliar algumas de suas atividades, contudo, aspectos qualitativos resultantes de
parcerias com outras instituições, entre unidades e departamentos; a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão e a produção de comunicações, conferências e artigos constituem sinais expressivos da rica
produção continuamente realizada e assim devem continuar, a médio e a longo prazo a ser considerados.

OUTROS COMENTÁRIOS

Comentários e considerações finais sobre a Avaliação Institucional USP 2010-2014 do
Departamento

R: Destacamos, a partir do conjunto de dados, de análises e de argumentos expostos, que o DA e o
PPGAS alcançaram a qualidade, e o conseqüente reconhecimento atual, em função, principalmente, da
alta capacitação de seu corpo docente e de funcionários, do que, necessariamente, resulta um corpo
discente também devidamente capacitado para a inserção no mercado de trabalho acadêmico e não
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acadêmico.
Essa capacitação docente, de funcionários e discente, no caso do DA e do PPGAS, vêm de longa data, pois
se tratam de um departamento e de um programa existentes há décadas. Portanto, essa longa trajetória
e tudo o que ao longo dela se acumulou, deve ser devidamente respeitado e valorizado frente a qualquer
proposta de avaliação ou novo projeto de gestão.
O que quer que se pretenda, acadêmica e politicamente, a curto, médio ou longo prazo, no caso do DA e
do PPGAS, deve levar em conta o muito que já realizaram e que só foi possível e levou aos excelentes
resultados dos quais hoje se desfruta devido ao árduo trabalho de gerações de docentes dedicadas
integralmente à docência, à pesquisa e à extensão, bem como a funcionários qualificados para dar o
devido suporte à tal dedicação.
Cabe, portanto, à Universidade, prosseguir fornecendo as garantias e as condições para que essa história
de conquistas e sucessos tenha continuidade. O DA e o PPGAS garantem que responderão à altura, como
sempre responderam.


