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Audiência pública: o futuro da ciência
Todas e todos na ALESC! No dia 20 de junho, às 9h00, haverá uma Audiência Pública
na Assembleia Legislativa de SC para discutir, de forma ampla e democrática, as
políticas catarinenses para Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI). Atravessamos uma
crise sem precedentes e precisamos unir forças para impedir o desmonte de nosso
sistema público de CTI. Este evento, idealizado pela SBPC-SC e apoiado por um grupo
de deputados estaduais, é o primeiro passo em prol da luta em favor da ciência. Essa
audiência pública foi o resultado de longas negociações com a ALESC e será uma
oportunidade ímpar de mostramos a necessidade do apoio do Estado de SC à ciência,
revertendo a condição de um dos estados que menos verba destinam a pesquisa
cientifica, contrariando a Constituição que determina a percentagem que deveria ser
aplicada.
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Publicação de livro
Em 21 de maio de 2018, realizou-se o lançamento do Livro Educação Intercultural e
Movimentos Sociais: Trajetória de Pesquisa da Rede Mover (Editora do CCTA, João
Pessoa, 2017, p.318), de autoria do Professor Reinaldo Matias Fleuri. No site
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/185930, pode ser baixada gratuitamente a
versão digital do livro. Toda a produção científica do professor Reinaldo Fleuri está
acessível gratuitamente em versão digital através do site do www.mover.ufsc.br

Fonte: arquivo pessoal

Novo Volume Interthesis
A Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis acaba de lançar seu volume 15,
correspondente aos meses de maio a agosto de 2018. Este número conta com 09
contribuições. Os artigos estão divididos nas respectivas áreas de concentração do
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, ao qual está
vinculada. Acesso ao sumário da revista: https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis

Publicação de artigo
Neste início do mês de junho, o doutorando Juliano Pizarro, em coautoria com sua
orientadora, profa. Carmen Rial, publicou o artigo "FIFA: ASPECTOS HISTÓRICOS,
ORGANIZACIONAIS E POLÍTICOS" na Revista Brasileira de Futsal e Futebol.
Acesso em: http://www.rbff.com.br/index.php/rbff/article/view/569/464
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Revista Cadernos de Pesquisa
A Revista Cadernos de Pesquisa do PPGICH está reunindo sua equipe e fazendo os
preparativos para lançar um novo número. A revista é voltada à publicação de trabalhos
inéditos relacionados à interdisciplinaridade e sua proposta é divulgar o conhecimento
interdisciplinar, bem como trabalhos e pesquisas que articulem diferentes áreas, em
especial nas Ciências Humanas e nas Artes. O periódico aceita originais em português,
inglês e espanhol. Acesso https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/index

Prof. Javier Vernal, Carla Rocha, Manuela Diamico, Rose Debiase, profa. Maria del Carmen Cortizo

Conferência e Master Class na University of London
Nos dias 31/05 e 01/06, respectivamete, a coordenadora do PPGICH, profa. Carmen
Rial, proferiu a conferência The Black Atlantic Footballer e ministrou uma Master
Class, no Institute of Latin America Studies da University of London, Inglaterra.
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Conferência University of Nottingham

Nos dias 29 e 30 de Maio, a profa. Cristina Scheibe Wolff participou como convidada
da Conferência Post-Conflit Transitions: Latin American there and then, here and now,
na University of Nottingham, Inglaterra.

Mesa plenária em Buenos Aires
No dia 12 de junho, a profa. Sandra Caponi participará da mesa plenária “Feminismo y
ciencia: el lugar de la mujer, los cuerpos feminizados y la disidencia sexual en la
ciencia”, no encontro da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, em
Buenos Aires/Argentina. Sua apresentação é intitulada: “Una mirada de género en la
historia de la psiquiatría.”

Apresentação de trabalho e Palestra em Málaga
No dia 25 de maio, a profa. Tattiana Teixeira apresentou o trabalho "Apuntes sobre la
historia contemporánea de la infografía periodística en Brasil y España - un análisis a
partir del estudio de caso de cinco periódicos", durante o XXIV Congresso
Internacional de la Sociedad Española de Periodística que ocorreu em Málaga/Espanha,
cujo tema foi "Postperiodismo. Entre lo real y virtual". No dia 18 de junho, proferirá a
palestra "La importancia de la infografía para la divulgación de la ciencia" para
professores do Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia da UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia -, em Madrid.
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Palestra em Porto Alegre
No dia 18 de maio, a pós-doutoranda do programa Carla Rocha, sob supervisão da profa.
Carmen Rial, a convite do Centro Cultural CEEE Erico Veríssimo (CCCEV) e do
Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul (MERGC), proferiu a palestra
“Considerações a partir da concepção de museu como Templo das mídias” no I
Seminário Repensando Museus no CCCEV: O desafio da hiperconexão dos museus que
ocorreu em Porto Alegre/RS, dentro da programação nacional da 16ª Semana de Museus.

Fonte: arquivo pessoal

Performance + Roda de Conversa
Entre os meses de março e abril, a doutoranda do programa Camila Durães Zerbinatti,
orientando da profa. Joana Maria Pedro, realizou três apresentações de sua performance
feminista "Medusa enredada: como lembrar? ... Mas... como esquecer?”. A performance
sonora e cênica para voz, corpo e violoncelo é relacionada à sua pesquisa no programa.
Na apresentação do dia 30 de março, no Centro Cultural Nau Catarineta, houve também
uma roda de conversa sobre violências de gênero que incluiu as doutorandas do
programa Yarlenis Mestre Malfran, Marinês da Rosa e a egressa Silvana Maria Pereira.

Fonte: arquivo pessoal
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Programa de rádio na Udesc
No dia 11/5, A estudante Marinês da Rosa, doutoranda no PPGICH/UFSC orientanda
das professoras Dra. Miriam P. Grossi e Dra. Luzinete Simões, participou do Programa
Educação Sexual em Debate, que integra a programação da Rádio UDESC. Marinês
apresentou a metodologia desenvolvida nas oficinas do “Momento lilás” com mulheres
encarceradas e dialogou com ouvintes participantes refletiu sobre a extensão
universitária.Link:https://www.facebook.com/programaedusex/?hc_ref=ARSzb8c8kwns
xqpr36bU2YL7iyO-db4zcAO9bT_HGwcNUUc6_iC1YbrSrV4SVATXQFU&fref=nf

Fonte: arquivo pessoal

Palestra e debate
Em 21 de maio de 2018, a convite do PPGICH e do Núcleo Mover, a Profa. Dra. Andréa
Rosana Fetzner (na foto, da esquerda para a direita, a quarta pessoa em pé),
coordenadora do PPG em Educação e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação e
Currículo (GEPAC) da UFRJ (UNIRIO), realizou palestra e debate sobre “Educação e
luta democrática” na UFSC. Participaram integrantes da Rede Mover, estudantes e
professores do PPGICH e PPGE, bem como toda a turma de estudantes-professores
indígenas da Licenciatura Indígena da UFSC. Sua pesquisa “Gabinete de Pesquisa em
Desenvolvimento Curricular”, foi importante para consolidar a cooperação científica
entre programas de pós-graduação e grupos de pesquisas da UNIRIO e da UFSC, na
medida em que aprofundou a discussão de questões curriculares no contexto atual.

Fonte: arquivo pessoal
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Apresentação de pesquisa
A doutoranda Vera Fátima Gasparetto, orientanda da profa. Luzinete Minella,
apresentou sua pesquisa de doutorado através da comunicação intitulada "Mulheres e/na
Agroecologia - a experiência de Moçambique", na III Jornada da Reforma Agrária,
realizada na UFSC no dia 18 de abril. A sua pesquisa também será apresentada na aula
de Literatura Portuguesa III, da Professora Simone Schimidt, do DLL, a partir do título
"Experiência do Trabalho de campo e a literatura em Moçambique” e no III Diálogos
com Moçambique, que acontecerá em 2 de julho, para o qual foi convidada a apresentar
o andamento de sua tese.

Prêmio Capes – melhor tese de 2018
Está aberto o edital para o Prêmio Capes de Tese 2018 que reconhecerá teses defendidas
no ano e 2017. As inscrições dos trabalhos deverão ocorrer até dia 27de junho de 2018.
O PPGICH fará a pré-seleção através de uma Comissão ad hoc.
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Bolsas
Após negociações com o PPG da Geografia, a coordenação do PPGICH conseguiu por
empréstimo as bolsas para discentes que ainda não haviam sido contemplados/as. Assim,
o total de estudantes que requisitou bolsas do Programa já foi contemplado.

APOIO A PROJETOS E INICIATIVAS
LGBTI PLANETROMEO
A Fundação PlanetRomeo está com inscrições abertas até 01 de julho pelo site para seu
programa de apoio a projetos e iniciativas LGBTI, voltados para mudanças sociais e
melhora das condições de vida da comunidade LGBTI. As propostas devem contemplar
lésbicas e/ou gays e/ou bissexuais e/ou trans, e/ou intersexuais. O valor máximo que
pode ser requerido no plano/apresentação de projeto e de 5000 euros. Podem inscreverse tanto grupos relativamente novos quanto organizações LGBTI mais experientes.
Maiores informações em https://www.planetromeofoundation.org/apply/

Eventos
XXI - 2ª Conferência Internacional sobre mulher e
universo de gênero
Mais uma vez, o Wo (man) XXI, que acontecerá na cidade do Porto/Portugal em
setembro de 2018, abre a porta para um diálogo multidisciplinar, envolvendo diferentes
áreas em um debate de interesse comum: da Medicina à Sociologia, Esporte, Nutrição,
História, Direito, Psicologia, Artes, Moda, entre outros; todas as áreas se unem em uma
experiência única e memorável. Submissão de resumos até 30 de junho de 2018. Mais
informação: woman.eventqualia.net
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Simpósio Democracia em Crise
A RIEV, integrada pelo PPGICH, apresenta o Simpósio “Democracia em Crise” com o
objetivo de contribuir para o debate sobre os conflitos e as tensões que vêm perpassando
as democracias em suas múltiplas interfaces. A Rede Interdisciplinar de Estudos sobre
Violências – RIEV – é coordenada na Universidade Federal da Paraíba pela profa. Dra.
Edna Gusmão de Góes Brennand - MPGOA/PPGE/UFPB, na Universidade Federal de
Santa Catarina pelo Prof. Dr. Delamar José Volpato Dutra - PPGFIL/ PPGICH/UFSC e
na Universidade de Valência – Espanha pelo prof. Dr. Francesc J. Hernàndez.

Pré-Evento IUAES/2018
Interseccionalidade e Fronteiras
O encontro será realizado nos dias 12 e 13 de julho, em Foz do Iguaçu, e é resultado da
realização do 18º Congresso Mundial de Antropologia IUAES - International Union of
Anthropological and Ethnological Sciences - Mundo (de) Encontros: Passado, Presente,
Futuro do Conhecimento Antropológico que acontecerá entre os dias 16 e 20 de julho na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O Pré-Evento é organizado pelo
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latinos Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino Americana (UNILA), em parceria
com outros programas de Pós-Graduação e Grupos de Pesquisa, e possui como
objetivos: Intensificar as relações e redes acadêmicas, entre Instituições, docentes e
discentes; estimular o diálogo teórico-metodológico e debater sobre especificidades
teóricas comuns ao contexto de fronteira no qual a Universidade está incluída. As
inscrições estão abertas até 17/06 para submissão de resumos aos Painéis. Para mais
informações acesse o site https://programas.unila.edu.br/iela/Interseccionalidade-eFronteiras, ou envie e-mail para: interseccionalidade.fronteiras@gmail.com
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Conferência Mundial
A 5ª Conferência Mundial de Combate às Desigualdades Econômicas Raciais e Étnicas
reunirá em Vitória ES, entre os dias 26 e 29 de setembro de 2018, analistas de políticas
públicas, pesquisadores, profissionais, estudantes e representantes da sociedade civil
organizada de diversas partes do mundo, com o objetivo de discutir os desafios
impostos à sociedade pelas desigualdades relacionadas à raça e à etnia. O prazo para
grupos de trabalho e mesa-redonda estão abertas até o dia 10/06. Informações:
https://5wcorreei.com/programacao/

Chamada de trabalhos IX Enec
O IX ENEC está com chamada para trabalhos aberta até o dia 02/07/2018. O evento
ocorrerá de 21 a 23 de novembro de 2018, no Rio de Janeiro, e o tema deste ano será
CONSUMO E GÊNERO: Repensando o consumo a partir da produção da diferença e
estará voltado a explorar como as redefinições de gênero afetam as relações de consumo,
os mercados e a publicidade, e são por elas afetadas. Pretende, ainda, refletir de que
forma as questões de gênero produzem conceitos e categorias observáveis na ampla
diversidade sociocultural que o campo do consumo é capaz de revelar a partir de novos
usos e resignificações da cultura material. Para maiores informações:
grupoestudosdoconsumo@gmail.com ou www.estudosdoconsumo.com

VIII Encontro da Rede de Estudos Rurais
Do dia 27 a 30 de agosto, acontecerá o VIII Encontro da Rede de Estudos Rurais, na
UFSC, em Florianópolis-SC. A Rede de Estudos Rurais é uma associação nacional sem
fins lucrativos, composta por docentes, pesquisadores e estudantes, voltada ao
conhecimento dos processos relacionados ao mundo rural, no seu sentido mais amplo.
Trata-se de uma instituição de caráter multidisciplinar que se propõe a agregar
estudiosos(as) de diversos níveis da carreira acadêmica e das mais variadas formações
disciplinares. Maiores informações: http://www.redesrurais.org.br/
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Congresso CODIPROCIN
Até 18 de junho está aberto para o envio de propostas para o Congreso para la Difusión
de la Producción Científica e Investigadora. O congresso será online e os idiomas
oficiais serão: espanhol, português, inglês e francês. Para maiores informações:
www.codiprocin.com e organizacion@codiprocin.com

Inscrições abertas para aulas de Espanhol, Francês e
Ple pelo Programa IsF!
De 04 a 12 de junho até o meio-dia (horário de Brasília), estão abertas inscrições para
cursos presenciais de espanhol, francês, e ple (Português como Língua Estrangeira,
destinado a estrangeiros que desejam aprender o português). Para participar, acesse
http://isfaluno.mec.gov.br/ Caso você ainda não possua acesso ao Sistema IsF Aluno,
acesso o link http://isfaluno.mec.gov.br/ e clique no botão Solicitar Acesso. Siga os
passos indicados e após obter sua senha, faça o login para realizar a inscrição.

Informativo com ISSN
A partir do mês de junho, o título do informativo do PPGICH passou a dispor de um
ISSN (International Standard Serial Number), código exclusivo aceito
internacionalmente e normalizado para publicações seriadas
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