
Moção Criação do Fórum de Coordenadores/as de Cursos de Graduação em 

Antropologia  

 

Destinatário: À Assembleia Geral da Associação Brasileira de Antropologia, a ser 

realizada na 32a Reunião Brasileira de Antropologia  

 

A partir de reunião realizada no dia 05/11/2020, às 8hs, por ocasião da 32a Reunião 

Brasileira de Antropologia, anunciamos a criação do Fórum de Coordenadores/as de 

Cursos de Graduação em Antropologia, também aberto para a participação de 

antropólogos/as que coordenam cursos de Ciências Sociais, com o objetivo de partilhar 

experiências e desafios da formação em Antropologia no nível da Graduação. Ao todo 

são dez cursos em Universidades Públicas Brasileiras, criados entre 2004 e 2014, que 

vem oferecendo formação em Antropologia (Bacharelado) na Graduação (UFAM, UFF, 

UFMG, UFPB, UFPEL, UFRR, UFOPA, UNILA, UNILAB e UFSC). 

Observamos que os cursos estão enraizados nas realidades locais dos vários campi, 

alguns abertos por iniciativas de interiorização do Ensino Superior, com presença 

numerosa de estudantes indígenas, quilombolas e negros/as, o que demonstra a 

vitalidade e importância destes cursos para contribuir para o entendimento e superação 

de problemas locais e contemporâneos.  

Infelizmente, o cenário de desmonte das Universidades Públicas e de desvalorização da 

pesquisa e do pensamento científico ameaça a continuidade dos cursos, considerados 

"pouco produtivos" em suas Universidades pelo baixo número de matrículas e 

formandos/as. A constituição do Fórum pretende criar um espaço de interlocução entre 

coordenadores/as dos cursos, para pensarmos colaborativamente estratégias de 

valorização e visibilização da Graduação em Antropologia, de inserção dos/as 

egressos/as no campo profissional, de mobilidade estudantil entre as instituições, de 

revisão de Propostas Curriculares, de dupla titulação e cooperação internacional.  

Como forma de valorizar a excelência da formação oferecida pelos Cursos de 

Graduação em Antropologia, que implica em ao menos quatro anos integrais de estudos 

intensivos em Antropologia, indicamos a importância que nossos egressos tenham na 

ABA o mesmo status de "sócios efetivos" e não apenas "sócios aspirantes" como vigora 



atualmente. Tal sugestão deverá ser analisada pelos associados/as em Assembleia 

convocada com pauta específica para mudanças estatutárias. 

Agradecemos o estímulo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, através do 

Coordenador Guillermo Vega Sanabria, para a constituição do Fórum e esperamos 

manter, através da Comissão, um canal de interlocução com a ABA para apresentação 

de proposições, demandas e encaminhamentos. 

(Remetentes) Participaram da reunião: 

Antonella Tassinari (UFSC) - Proponente 

Guillermo Vega Sanabria (Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia/ABA) 

Carla Ramos (UFOPA) 

Estevão Palitot (UFPB - Campus Rio Tinto) 

Waldemir Rosa (UNILA) 

Rafael Butti e Ana Claudia Gomes de Souza (Ciências Sociais - UNILAB - Campus dos 

Malês) 

Francisco Pereira (UFPel) 

Marisa Araújo (UFRR) 

Joana Miller (UFF) 

Gilse Rodrigues e Nilvânia Amorim (UFAM - Campus Benjamin Constant) 

Ari Sartori (Ciências Sociais - UFFS - Campus Chapecó) 


