Informativo v.2 n.2, fev. 2018

Curso em Inglês: Current Topics in Brazil
Aceitando o desafio de internacionalizar a Universidade brasileira, o PPGICH
oferecerá em 2018/1 um curso em língua inglesa. O curso visa prioritariamente
estudantes estrangeiros/as, mas é aberto aos doutorandos/as do PPGICH e de outros
cursos. Será nas quartas-feiras, às 18h30, entre os meses de abril e junho. Abaixo a
programação das aulas:
April 4. Carmen Rial: Presentation of the Course. Globalization and Migration - the case of Brazilian
Football Players. http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010471832008000100007
April 11. Miriam Grossi: Feminist and queer movements in Brazil (1970-2018)
April 18. Carmen Rial: The studies of football in South America: race, gender and
Nationalism
April 25. Miriam Grossi: Gender, sexuality and Violences (Maria da Penha Law and Lesbo-homotransphobia struggles)
May 2. Alexandre Vaz: Susan Sontag on Global Simultaneity: Brazil, USA, Europa
May 9. Eunice Nodari: The increase in the use of pesticides in Brazil and the implications for human
and environmental health
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S010459702017000100075&lng=en&nrm=iso&tlng=en
May 16. Sandra Caponi: Biopolitics and psychiatrization of life
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/3647/4328
May 23. Andrea Zanella: Graffiti in Brazil: Art, City and Subjectivity
May 30. Alexandre Vaz: Brazilian society on the move: football and intellectual life
June 6. Closure of the course, final discussion

Editais PNPD
Encontram-se abertas as inscrições para a seleção de um/a bolsista pós-doutoral no
PPGICH que atuará junto ao projeto intitulado Feminismos globais e locais, Área de
Concentração em Estudos de Gênero, em articulação com o Instituto de Estudos de
Gênero (IEG/UFSC). As inscrições deverão ser feitas por via eletrônica através do email da secretaria do PPGICH/UFSC (ppgich@contato.ufsc.br) e também enviadas
para o e-mail do IEG/UFSC (estudosdegenero@gmail.com) no período de 01 a 28 de
fevereiro de 2018.
Também encontram-se abertas as inscrições para a seleção de um/a bolsista pósdoutoral no PPGICH que atuará junto ao projeto intitulado Transformações globais
no acesso à alimentos sustentáveis (Capes/Nuffic), da área de concentração em
Sociedade e Meio Ambiente. As inscrições deverão ser feitas por via eletrônica
através do e-mail da secretaria do PPGICH/UFSC (ppgich@contato.ufsc.br) no
período de 14 de fevereiro a 7 de março de 2018.
Acesso aos editais: http://ppgich.ufsc.br/

Tradução de livro
A editora da UFSC lançou o livro A Pachamama e o Ser Humano do jurista e
professor emérito da Universidade de Buenos Aires Eugenio Raul Zaffaroni com
tradução do professor Javier Vernal (PPGICH) e apresentação de Leonardo Boff.

Revista INTERthesis homenageia o prof. Selvino
A revista INTERthesis, vinculada ao PPGICH, lançou sua edição n. 15 dedicada ao
Professor Selvino José Assmann, ex-coordenador do PPGICH e também editor dessa
revista, falecido no mês de setembro de 2017.
Acesso: https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis

Aluno do PPGICH no Catraca Livre (Catraquinha)
O aluno do PPGICH Eliton Rufino Seára, orientando do prof. Reinaldo Fleury foi
notícia no site de enfoque cultural Catraquinha. Integrante do projeto Infância em
movimento (http://infanciaemmovimento.com.br/index.php/quem-somos/), Eliton fez
uma composição musical em vídeo para ajudar seus alunos no desfralde (já
ultrapassou 8 mil compartilhamentos).

Link:https://catraquinha.catracalivre.com.br/geral/encantar/indicacao/desfralde-musica/

Palestras
A profa. Teresa Kleba Lisboa falará para policiais do curso de Especialização em
Gestão em Segurança Pública e Investigação Criminal Aplicada, da ACADEPOL/SC
no dia 9 de março de 2018, das 14 às 22 horas, na ACADEPOL/SC. "O papel da
Polícia Civil (Segurança Pública) junto aos avanços e desafios da Lei Maria da
Penha", é o título de sua palestra, que integra o 1º Seminário Mulheres e Segurança
Pública.
A profa. Joana Pedro falará na sede da Justiça Federal sobre História das Mulheres,
no dia 19 de março a partir das 17:30. O convite foi feito pela diretora da Justiça
Federal.

Seleção Doutorado – PPGICH/ 2018

Último dia das inscrições

Em andamento a seleção da nova turma de estudantes do PPGICH. Houve fila no
último dia de inscrições, como mostra a foto, em que a técnica Cristina Eberhardt
aparece atendendo três.
As inscrições totalizaram 51 candidatos. A prova escrita (foto abaixo) foi realizada no
dia 15 de fevereiro. A próxima etapa será a defesa oral do projeto. A profa. Eunice
Nodari, sub-coordenadora do PPGICH, preside a Comissão de Seleção.

Prova escrita seleção de doutorado

Reunião PRINT

Profa. Andrea Zanella (Psicologia), Profa. Carmen Rial, Profa. Mara Lago

O PPGICH participará de três projetos no edital CAPES/UFSC de internacionalização
da Universidade: lidera o projeto “Práticas Culturais e Direitos Humanos: violências,
gênero, diversidades” e integra os projetos “Recurso Água, Efluentes e Resíduos
Sólidos Urbanos, Energia de Biomassa: Ciência, Tecnologia e Inovação para
Cidades Inteligentes e Ambientalmente Sustentáveis” e o Projeto Nexus - Agua,
energia e alimento - Sustentabilidade na comunidade internacional. A elaboração do
projeto apresentado pela área de EGE ocupou muitas horas, tendo a participação
presencial das professoras que aparecem na foto e à distância das profas. Cristina
S.Wolff, Joana Pedro e Miriam Grossi. Agora, é cruzar os dedos.

Novo regulamento pós-doc
As profas. Luzinete Simões e Myriam Mitjavila estão revendo o regimento para PósDoutoramento no ICH e deverão apresentar sugestões em uma das próximas reuniões
do Colegiado.

Profa. Luzinete Simões

Profa. Myriam Mitjavila

Orcid
Recomendamos a todxs que criem o seu Orcid, já que muitos periódicos estão
solicitando essa identidade (http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8538capes-adota-identificador-digital-para-inscricao-em-programas-internacionais). Link
de acesso: https://orcid.org

Resultado PSDE CAPES
As doutorandas do programa Emilly Joyce Oliveira Lopes Silva, solicitando estágio
na Universidade de Coimbra/ Portugal, e Ana Paula Garcia Boscatti, solicitando
estágio na Universidade de Southern Califórnia/ EUA, foram aprovadas pela
Comissão de Seleção do Programa para se inscreverem no edital para Doutorado
Sanduíche da Capes.

Retorno de Sanduíche
A doutoranda Liane Keitel, orientanda da Profa. Marta Verdi, retornou do sanduíche
realizado na Universitá degli Studi di Torino, Itália, sob orientação do Prof. Dr.
Mário Cardano. Durante o sanduíche, teve uma experiência de formação também
com Cristina Contini, fundadora da Associação Sentire le você, que desenvolve
projeto de desmedicalização e despatologização do fato de ouvir/ver/sentir vozes ouvir vozes é um dos principais sintomas considerados para o diagnóstico da
esquizofrenia pelo saber psiquiátrico tradicional, e que geralmente se encaminha
para a cronicidade. A abordagem reconhece ouvir vozes como um fato, uma
capacidade, uma experiência de muitas pessoas, e é possível aprender a lidar com
esse fenômeno, para que este não interferira negativamente em suas vidas.

Oportunidades
Bolsas Gulbenkian:
A Fundação Calouste Gulbenkian, através do Serviço de Bolsas Gulbenkian, concede
bolsas e investigação em Portugal, no campo das Humanidades, a pós-graduados de
nacionalidade estrangeira. As candidaturas estarão abertas de 1 a 28 de fevereiro de
2018.
Edital:http://plataforma9.com/;jsessionid=E252DDB6AC1D83F78589AC8B5C3A97
94/financiamento/fundacao-calouste-gulbenkian-concede-bolsas-de-investigacaopara-estrangeiros-cultura-portuguesa.htm

Concurso docente Unilab:
Acesso ao edital: http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2018/01/Edital05.2018-IHL-SFC-varios-setores-IHL.pdf

Pós-doc - Fundação Fyssen:
A fundação Fyssen abriu chamada para estágio de Pós-Doc (especialmente dirigida
para estrangeiros querendo fazer pós-doc na França ou franceses querendo fazer no
exterior), com pesquisa voltadas às seguintes disciplinas: Etnologia, Psicologia,
Palenteologia, Arqueologia, Antropologia Social e Neurobiologia. Entre os requisitos:
idade até 35 anos e ter defendido a tese há no máximo dois anos.
Data limite: 05/04/2018 até 12:00 (horário da França)
Link do edital: http://www.fondationfyssen.fr/fr/bourses-detudes/objectifs-et-attribution/

Evento/ ANPOCS:
Foi lançado o edital do 42º Encontro Anual da ANPOCS, a ser realizado entre os dias
22 e 26 de outubro de 2018, no município de Caxambu – MG.
Neste primeiro momento estão abertas as inscrições de temáticas para os SPGs,
destinadas somente a doutores. O prazo de submissão começa no dia 05/02/2018,
segunda-feira, e termina no dia 22/02/2018, quinta-feira.
Acesso ao edital: www.anpocs.com/images/stories/42encontro/Edital_2018.pdf

Bancas em fevereiro/ PPGICH
26/02/2018 9.00h CFH
Doutorando: Jeferson Bertolini
Orientadora: Profa. Carmen Sílvia Rial
Co-orientador: Jacques Mick
Título da tese: O biopoder no discurso da mídia e no cotidiano do público
28/02/2018 14.30h CFH
Doutoranda: Marie-Anne Stival Pereira e Leal Lozano
Orientadora: Profa. Mara Coelho de Souza Lago
Co-orientadora: Rosana de Carvalho Martinelli Freitas
Título da tese: Políticas públicas e mulheres trabalhadoras rurais brasileiras

Edição do informativo: Carla Rocha e-mail:carlapvrocha@gmail.com

