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Apresentação discente do PPGICH/2018
Em reunião realizada ao final do mês de março, houve a apresentação entre o corpo
docente e discente do PPGICH e o grupo de 13 estudantes que passou a integrar o
programa em 2018. Após a apresentação dos projetos e núcleos de pesquisa dxs
docentes, discentes das diversas turmas e novxs estudantes, tivemos o tradicional brinde
e celebramos mais um início de ano.

Fonte: ppgich

Boa notícia: Print aprovado
O projeto liderado pelo PPGICH (através da área de Gênero), Práticas Culturais,
Educação e Direitos Humanos: violências, gênero, diversidades, recebeu o resultado
positivo em relação ao edital PRINT da CAPES. Além do PPGICH, apenas a Filosofia
foi contemplada no CFH, o que coloca o Programa num lugar de destaque nas Ciências
Humanas da UFSC. Além disso, vemos com satisfação docentes do ICH integrando
projetos contemplados, liderados por outros PPGs.

Aula inaugural PPGICH
A aula inaugural do PPGICH com o prof. Luiz Felipe Miguel (UnB), sob o título "A
retração da democracia", lotou o auditório do CFH e foi transmitida também para o mini
auditório do CFH. Contou com a presença à mesa das respectivas coordenadoras do
PPGICH e CFH, profas. Carmen Rial e Miriam Hartung. Mais detalhes e imagens no
link:http://noticias.ufsc.br/2018/03/luis-felipe-miguel-na-ufsc-os-rituais-da-democraciaestao-completamente-desprovidos-de-efetividade/

Profa. Carmen Rial, prof. Luiz Felipe Miguel, profa. Miriam Hartung/Fonte: ppgich
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Homenagem ao Prof. Selvino Assman
A Revista A Contemporânea, do Núcleo de Estudos Educação e Sociedade
Contemporânea, lançou seu oitavo número trazendo uma homenagem ao professor
Selvino José Assmann, ex-coordenador do PPGICH, falecido em 2017. Além da edição
dedicada ao professor Selvino, os três primeiros textos da revista falam de experiências
distintas de seus respectivos autores (Vinícius Vicenzi, Raumar Gimenez e Ivan Gomes)
com o homenageado. Acesso em https://joom.ag/GL5Y

Cooperação científica

O Professor Reinaldo Matias Fleuri colaborará com o Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO) durante o ano de 2018 e envidará esforços para implementar processos de
cooperação científica bilateral com o PPGICH.

Boa notícia: mais uma bolsa
A coordenação do PPGICH negociou com o PPGSP o empréstimo de uma bolsa de
doutorado até fevereiro de 2019. Com isso, a aluna Flávia Ramos, a próxima na lista de
espera, receberá o auxílio. Ainda existem 4 discentes esperando bolsa e novas
negociações deverão ser tentadas nas próximas semanas. Todxs discentes bolsistas serão
reavaliadxs antes do início do próximo semestre, podendo haver remanejamentos.

Auxílio financeiro a eventos
Informamos que já está aberto o sistema de solicitação de auxílio financeiro para
eventos. O pedido deve ser feito à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, segundo as
instruções do site: http://propg.ufsc.br/
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Grupos de trabalho PPGICH
A coordenação do PPGICH, com a colaboração de sua representação discente, convoca
todxs estudantes para que se insiram e colaborem nos Grupos de Trabalho do programa,
quais sejam:
- Atividades de Comunicação (comunicação visual, informativos, site, etc.);
- Oficina de Publicações em revistas científicas e auxílio para a Plataforma Sucupira.
O contato para demonstração de interesse ou inscrição pode ser feito através do e-mail
representacaodich@gmail.com, desde onde serão encaminhados para a Coordenação do
Programa.

PPGICH no Facebook
O PPGICH agora conta com sua página no Facebook para divulgar notícias, eventos e
novidades relativas ao Programa. Acompanhe as postagens e curta no link:
https://www.facebook.com/ppgich.ufsc/

Fama
O Professor do programa, Luiz Fernando Scheibe, participou do FAMA (Fórum
Alternativo Mundial das Águas), na mesa redonda: Aquíferos e Águas Subterrâneas no
Brasil: É possível privatizar o Guarani e demais aquíferos? O evento ocorreu de 17 e
21/03/2018, em Brasília, e esteve voltado para discutir a privatização das águas
subterrâneas a partir de experiências concretas, esclarecer o risco da privatização ao
acesso à água subterrânea e os riscos sociais e ecológicos envolvidos e como evitar
esses problemas. Acesso à declaração final do FAMA:
http://fama2018.org/2018/03/22/declaracao-final-do-fama-reafirma-agua-nao-emercadoria-agua-e-do-povo/
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8º Fórum Mundial da Água
O professor Dr. José Rubens Morato Leite coordenou e ministrou uma palestra na
Sessão Especial do Fórum sobre o Direito Subjetivo da Água no 8º Fórum Mundial da
Água, ocorrido de 18 a 23 de março em Brasília, cujo objetivo central foi identificar o
Direito Subjetivo dos Rios através ecologização do direito e as relações com o direito
dos ancestrais dos povos indígenas, do planeta e da sociedade.
O website do evento: http://www.worldwaterforum8.org/

Estudante do PPGICH faz trabalho de campo em Moçambique

Fonte: arquivo pessoal

A doutoranda Vera Fátima Gasparetto, orientanda da profa. Luzinete Simões Minella,
esteve em Moçambique, na África, de setembro/2017 a janeiro/2018, realizando o
Programa Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) como pesquisadora associada ao
Centro de Estudos Africanos (CEA), na Universidade Eduardo Mondlane. Com a
pesquisa intitulada “Movimentos de mulheres e feministas em Moçambique: políticas
públicas e estado na perspectiva epistemológica do Sul”, a estudante realizou o trabalho
de campo junto à organização Fórum Mulher, rede que reúne 84 organizações que
debate gênero, além de movimentos sociais que travam as lutas pelos direitos de
mulheres e raparigas e também coordenou as atividades de planejamento para dar a
largada à organização do 14º Congresso Mundos de Mulheres 2020.
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Cartas do Cárcere
No dia 8 de março, durante o 8M–SC/2018, a doutoranda Marinês da Rosa, orientanda
das profas. Miriam Grossi e Luzinete Simões, acompanhada da Professora Alessandra
Larissa Fonseca (PPGOceano/UFSC) e da estudante Tainá Vital (PPGE/UFSC),
organizaram a “tenda mulheres encarceradas” para exposição das “cartas do cárcere”.
As cartas escritas por quatorze mulheres encarceradas foram lidas e respondidas pelas
pessoas que passaram em um local que lembrava uma cela com exposição de fotos nas
grades. O objetivo da ação foi inserir as “mulheres encarceradas” na pauta de lutas das
mulheres, já que elas não podem comparecer, e também propiciar trocas entre mulheres
(en)carceradas e as mulheres de fora.

Crédito: Alessandra L. Fonseca e Tainá Vital

Aula aberta
Geni Núñez e Felipe Demetri, doutorandxs do PPGICH, foram convidados pelo
professor do curso de graduação em Psicologia, João Manoel de Oliveira, para ministrar
uma aula aberta na disciplina de Gênero e Sexualidades, no dia 10/04. Geni abordará o
tema Introdução ao pensamento decolonial e Felipe abordará Introdução ao pensamento
de Judith Butler.
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Agora oficial: coordenação do PPGICH

Profas. Teresa Kleba Lisboa e Carmen Rial/ Fonte: ppgich

No mês de abril/2018, a Profa. Teresa Kleba Lisboa transferiu a coordenação do
Programa para a Profa. Carmen Rial, que estava oficialmente como sub-coordenadora,
e deverá exercer a função até 2019. A profa. Eunice Nodari também assume agora
oficialmente a sub-coordenação do PPGICH.

Eventos
42° ANPOCS
Estão abertas as inscrições de resumos nos Simpósios de Pesquisas Pós-Graduadas
(SPG) e Grupos de Trabalho (GT) para o 42º Encontro Anual da ANPOCS que ocorrerá
de 22 a 26 de outubro de 2018 em Caxambu-MG. As inscrições encerram-se no dia
12/04/2018. Doutorandos podem apresentar nos Simpósios de Pesquisa Pós-Graduada
(SPG), com propostas até 12/04/2018. Docentes podem propor Mesas redondas
até 02/05/2018. Edital disponível em: http://www.anpocs.com/index.php/encontros/42encontro-anual-2018/2746-encontros-anuais/39-encontro-anual-da-anpocs-sp-417/1823edital-2020.
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II Congresso da Associação de Brasilianistas na Europa
O Blog da BVPS tem o prazer de divulgar a abertura de submissões de propostas para o
"II Congresso da Associação de Brasilianistas na Europa" (ABRE), que será realizado na
École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, entre os dias 18 e 20 de
setembro de 2019. Mais informações: https://blogbvps.wordpress.com/2018/03/14/iicongresso-da-associacao-de-brasilianistas-na-europa-abre-2019/.

II Seminário Latino-Americano de Estudos em Cultura
(SEMLACult).
Divulgada a chamada de trabalhos para o II Seminário Latino-Americano de Estudos em
Cultura (SEMLACult), que será realizado entre os dias 26 e 28 de setembro na
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) em Foz do
Iguaçu/PR/Brasil. O prazo para o envio dos trabalhos vai até o dia 30/04. Para maiores
informações: https://claec.org/semlacult/in

Chamada para artigos
A Revista Gênero & Direito vinculada ao Núcleo de Estudos sobre Gênero e Direito e ao
Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) torna pública a chamada de artigos para sua edição especial em espanhol.
Trabalhos serão recebidos se enviados até 05/04/2018. Regras para elaboração de
trabalhos no site da Revista: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/index.

Banca em abril – PPGICH
Data: 20/04/2018
Doutorando: Marcos Sardá Vieira
Orientadora: Profª Maria Bernardete Ramos Flores (UFSC)
Co-orientador: Profº Luiz Eduardo Fontoura Teixeira (UFSC)
Título da tese: Cidade do desapego: o estar-queer na urbanidade contemporânea
Horário: 14h00
Local: auditório do CFH, Bloco B
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