RESUMO DO MÊS
AGOSTO/2017

Resumo do Mês é um repasse sumarizado dos principais assuntos e deliberações da
coordenação e do Colegiado do PPGAS. Visa repassar as informações àqueles professores
(Permanentes e Colaboradores) que vivem fora de Manaus e aos que estão em licença,
seja para pós-doc ou capacitação. Embora tais assuntos estejam, geralmente, registrados
em ata (que comumente não costumamos ler), esta é, sem dúvida, uma maneira mais
ligeira e direta de mantermos todos minimamente informados dos principais assuntos em
pauta no Programa.
Convênios
a) Encontra-se concluído o Plano de Atividades acordado entre o PPGAS e o Instituto
Imani/Letícia, componente do Convênio entre a UFAM e a UNAL-Colômbia. Os
intercâmbios entre alunos começam no próximo ano, depois de finalizarmos os
encaminhamentos sobre o Seguro Saúde – estamos em negociação com a PROPESP para
que assuma as despesas com este item, para aliviar o gasto dos alunos interessados. Já no
âmbito do Convênio, estará em Manaus, no período de 12 a 24 de setembro, o prof. Edgar
Bolivar, que ministrará parte de um curso e participará de bancas de defesas.
b) Encaminhamos à Assessoria de Relações Interinstitucional e Internacional (ARII) a
minuta do Convênio entre o PPGAS e o Grupo de Antropologia da Amazônia (GAA) da PUCPeru. Dentre outras ações, o Plano de Atividades prevê o intercâmbio de professores e
alunos. No próximo dia 30 de setembro chegará em Manaus o professor Erik Pozo, do
GAA/PUCP, para conhecer de perto o nosso programa e prosseguirmos com as
negociações. As atividades do Convênio estão previstas para iniciarem a partir de março de
2018. Assim que as coisas estiverem mais evoluídas, informaremos.
Seleção 2017
a) Para a seleção deste ano, conseguimos elaborar três diferentes Editais (Mestrado,
Doutorado e Indígenas): isto facilitará sobremaneira o processo, além de retirar os
critérios diferenciados da seleção dos indígenas da condição subordinada do edital único.
Conseguimos também, com certa tranquilidade e adesão/colaboração dos colegas, formar
duas comissões de seleção, desafogando assim a carga de trabalho e possibilitando que
haja tempo suficiente para a análise dos projetos da fase II. Essa situação permitiu ainda a
indicação de bibliografias diferentes para os dois níveis. Os editais acabaram de ser
publicados pela PROPESP, sendo o período de inscrições de 14 a 29 de setembro.
b) Dentre outras novidades da seleção deste ano, disponibilizaremos 2 (duas) vagas para
Passagem Direta (do Mestrado ao Doutorado) a alunos do PPGAS ingressantes no ano de
2016. As regras e critérios que normatizam a passagem direta estão definidos na Resolução
04 do PPGAS.
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Proficiência em Língua Estrangeira
Na última reunião do Colegiado voltamos a discutir a exigência de proficiência em língua
estrangeira e avançar na aprovação da Resolução 02, que já deverá ser aplicada aos atuais
alunos, aliviando assim a situação de pendências de vários deles. Até então, as regras dos
editais passados é que “legislavam” sobre este tema, causando limites e conflitos com o
Regimento do Programa.
Desligamento de alunos
Na última reunião do Colegiado, a coordenação fez uma apresentamos da situação dos
alunos inadimplentes (casos extremados de atrasos injustificáveis de defesa), onde foi
discutido e aprovado, pela primeira vez, o desligamento de três alunos (dois do Mestrado
e um do Doutorado) do Programa.
Visita PROPESP
No último dia 31 de agosto recebemos a visita de dois diretores da PROPESP, ocasião em
que fizemos uma apresentação do Programa e discutimos, dentre outras demandas:
espaço físico, vínculo institucional/acadêmico do PPGAS, Recursos, bolsa PNPD, os
Programas PAEC, PEC-PG e produção acadêmica dos docentes.

Coordenação do PPGAS/UFAM
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