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 A chapa para a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 

Universidade Federal Fluminense – PPGA-UFF, composta pelos professores Felipe 

Berocan Veiga (coordenador), SIAPE n. 2893775, e Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto 

(vice-coordenador), SIAPE n. 1490084, apresenta esta plataforma de ações para a gestão 

do Programa durante o período de 2022 a 2026, em atendimento aos termos da 

Regulamento Geral das Consultas Eleitorais – RGCE da Universidade Federal Fluminense 

(Resolução n.104/97): 

- Dar continuidade à gestão de qualidade do PPGA, promovendo o diálogo permanente 

entre coordenação, docentes, discentes e servidores técnico-administrativos; 

- Valorizar o ensino e a formação acadêmica de excelência na área de Antropologia, em 

níveis de Mestrado e Doutorado, e as estratégias nos campos do ensino, da pesquisa e 

da extensão; 

- Estimular e apoiar a realização de pesquisas por docentes, discentes, pós-doutorandos 

e egressos, promovendo a apresentação de seus resultados parciais ou finais em 

congressos e publicações, valorizando as três linhas de pesquisa do PPGA e 

possibilitando distintas formas de impacto social; 

- Promover ações fundamentais nos campos da avaliação e da autoavaliação, incluindo 

especial atenção à avaliação quadrienal da CAPES e ao preenchimento da Plataforma 

Sucupira;  

- Manter, ampliar e estimular ações de comissões internas do PPGA, comprometidas 

com ações de administração e infraestrutura; gestão de informações; distribuição de 

recursos e bolsas; políticas editoriais e de divulgação científica; 

- Priorizar informações disponíveis e atualizadas no site do Programa, bem como a 

elaboração e a organização sistemática das atas e documentos do PPGA, promovendo a 

continuidade e a acessibilidade de sua memória documental; 



- Apoiar ações de capacitação docente e discente, buscando promover o incremento de 

ações acadêmicas internacionais, com vistas à internacionalização do PPGA e da própria 

UFF; 

- Fomentar a articulação do Programa com o Departamento de Antropologia e com a 

Coordenação do Curso de Graduação em Antropologia, tendo em vista a organização 

semestral, a distribuição de professores e a viabilização dos estágios de docência; 

- Manter o diálogo permanente do PPGA com o ICHF, colaborando com a gestão da 

unidade juntamente com as demais coordenações de programas e ainda com a recém-

criada Secretaria Geral de Pós-Graduação;  

- Representar o PPGA junto à PROPPi, ao Fórum de Coordenadores da Área de 

Antropologia, à CAPES e a outras agências de fomento, tendo em vista as políticas de 

avaliação, assim como a utilização e distribuição de recursos e bolsas; 

- Organizar interna e externamente os processos seletivos do PPGA, considerando a 

renovação dos quadros discentes e o compromisso com a promoção de políticas de 

ações afirmativas. 

  


