
 

Ata do processo referente à Chamada para Credenciamento de Docentes 

Permanentes no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 

Museu Nacional, UFRJ. 

 

Atenderam à Chamada para Credenciamento, publicada em 13/06/2022 no site do 

PPGAS/MN/UFRJ, ppgas.museunacional.ufrj.br, três docentes da UFRJ, Edilson Sandro 

Pereira (Escola de Comunicação), Luiz Antonio Lino da Silva Costa (IFCS) e Thaddeus 

Gregory Blanchette (Campus Macaé). Os três candidatos apresentaram todo o material 

solicitado na chamada dentro do prazo estipulado, de 14/06/2022 a 01/08/2022. 

Integraram a Comissão, constituída de acordo com as especificações da Chamada para 

Credenciamento, os professores Edmundo Pereira, Adriana Facina, Adriana Vianna, 

Federico Neiburg  e Maria Elvira Díaz Benítez. 

Após leitura do material apresentado pelos candidatos, foram marcados horários para 

as entrevistas individuais, conforme estabelecido no item 4.3 da Chamada. O exame 

dos materiais (carta de apresentação, CV Lattes e seleção de publicações) demonstrou 

para esta Comissão a altíssima qualidade das três candidaturas.  

As entrevistas foram realizadas através da plataforma zoom e tiveram lugar no dia 

23/08, às 16h30 (Prof. Luiz Costa); dia 26/08, às 10hs (Prof. Thaddeus Blanchette) e dia 

26/08 às 12hs (Prof. Edilson Pereira).  

Atendendo aos pontos indicados na Chamada (item 4.2.) e contemplados pelos 

materiais enviados pelos candidatos, as entrevistas versaram sobre as trajetórias 

profissionais de cada um, abrangendo atividades de docência e orientação, pesquisa, 

extensão e experiência administrativa. Atividades editoriais e participação em áreas 

relevantes de contribuição na sociedade civil também foram temas abordados. A 

integração às atividades de pesquisa já em curso no Programa, através de seus Núcleos 

e Laboratórios, eventuais projetos futuros e novas linhas de pesquisa a serem 

exploradas pelos docentes e a disponibilidade para engajar-se em comissões e cargos 

administrativos também fizeram parte das entrevistas. 

No dia 02/09, às 9hs, a comissão reuniu-se novamente para deliberar sobre o 

resultado das três candidaturas. Após discussão, por unanimidade, os cinco integrantes 

da comissão avaliaram que cada um dos três docentes pode trazer contribuições 

significativas ao PPGAS nos próximos cinco anos. Para tanto, a comissão levou em 

conta a expertise acadêmica de cada um, a produção de qualidade que apresentam em 

suas respectivas áreas de pesquisa, a disposição a participar da ampliação e renovação 

de áreas temáticas no PPGAS, bem como para integrarem-se às atividades regulares do 

Programa. A comissão ressalta ainda o forte compromisso demonstrado pelos 



 

docentes em relação à formação acadêmica proporcionada pelo PPGAS ao longo de 

sua história e o desejo de contribuir para sua continuidade e renovação. 

 

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2022 

  

 

 

 


