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ATA	REUNIÃO	ORDINÁRIA	DO	CENTRO	DE	PESQUISA	EM	ETNOLOGIA	INDÍGENA	(CPEI)	1	
	
No	dia	26	de	junho	de	2017,	às	14	horas,	na	Sala	de	Teses	II	do	prédio	da	Pós-Graduação	2	
do	 Instituto	 de	 Filosofia	 e	 Ciências	 Humanas	 da	 Unicamp,	 realizou-se	 a	 2ª	 reunião	3	
ordinária	do	CPEI	do	ano	de	2017.	Estiveram	presentes	à	reunião	as	professoras	Artionka	4	
Capiberibe	(que	presidiu	a	mesma),	Joana	Cabral	de	Oliveira,	as	pós-doutorandas	Aline	5	
Iubel	 (que	 redigiu	 esta	 ata)	 e	 Adriana	 Testa,	 as	 alunas	 de	mestrado	Marina	 Sousa	 e	6	
Maiane	Fortes	Ribeiro,	e	o	aluno	de	mestrado	Petras	Antonelli.	Na	pauta	da	 reunião	7	
constavam	os	informes	referentes	à	transição	do	site	John	Monteiro	para	o	site	do	CPEI;	8	
contatos	e	parcerias	com	a	PUC-Peru	e	com	a	Javeriana-Colômbia	(José	Maurício	Arruti);	9	
eventos	realizados	no	primeiro	semestre	de	2017.	Ordem	do	dia:	1.	Aprovação	da	ata	10	
da	 reunião	de	29/03/2017;	2.	 Indicação	da	Direção	Associada	do	Centro;	3.	Primeiro	11	
Congresso	Brasileiros	de	Estudos	Maya	(Petras	Antonelli);	4.	Formalização	de	um	grupo	12	
de	trabalho	para	o	evento	25	anos	do	livro	“História	dos	Índios	no	Brasil”;	5.	Encontro	13	
Unicamp-Ufscar	de	Etnologia;	6.	Minuta	do	regimento	interno	do	CPEI;	7.	Planejamento	14	
dos	seminários	permanentes	e	de	outros	eventos	para	o	próximo	semestre.	Artionka	15	
começou	a	reunião	com	o	informe	de	que	agora	o	site	John	Monteiro	está	abrigado	no	16	
site	 do	 CPEI.	 Em	 seguida,	 ela	 apresentou	 Petras	 Antonelli,	 aluno	 de	 mestrado	 da	17	
professora	Vanessa	Lea.	Petras	esteve	presenta	à	reunião	para	informar	a	respeito	do	18	
Primeiro	Congresso	Brasileiro	de	Estudos	Maya,	que	ocorrerá	na	Universidade	Federal	19	
Fluminense,	entre	os	dias	09	e	11	de	outubro	de	2017.	Ele,	juntamente	com	outros	três	20	
brasileiros	de	diferentes	universidades	e	três	estrangeiros	estão	atuando	na	organização	21	
do	evento.	Petras	solicitou	que	seja	vinculado	o	nome	do	CPEI	à	organização	do	evento.	22	
As	 participantes	 da	 reunião	 aprovaram	 essa	 solicitação	 e	 Artionka	 disse	 que	 o	 CPEI	23	
procurará	dar	seu	apoio	do	modo	mais	efetivo	possível.	O	site	do	evento	na	internet	é	24	
estudosmaias.net	e	as	chamadas	para	apresentação	de	trabalhos	estão	abertas	até	30	25	
de	julho.	Reforçou-se	a	necessidade	de	divulgar	o	evento	na	página	do	CPEI	e	nas	listas	26	
de	e-mails	dos	integrantes	do	Centro.	Ainda	na	sessão	de	informes,	as	pesquisadoras	27	
presentes	 indicaram	 quais	 foram	 os	 eventos	 dos	 quais	 participaram	 neste	 primeiro	28	
semestre:	Joana	Cabral	de	Oliveira	participou	da	organização	e	em	várias	instâncias	do	29	
REACT,	ocorrido	em	maio,	na	USP;	apresentou-se	em	uma	Quarta	da	Antropologia	na	30	
Unicamp;	e	continua	como	pesquisadora	associada	ao	CESta.	Aline	Iubel	apresentou-se	31	
em	uma	Seminário	Permanente	do	CPEI;	se	apresentará	em	uma	Quarta	Indomável	na	32	
UFSCar	no	dia	28/06;	além	disso,	está	organizando	um	Dossiê	Temático	na	Revista	de	33	
Antropologia	da	UFSCar	(R@U).	Adriana	Testa	participará,	em	julho,	de	dois	eventos	no	34	
Peru;	e	em	agosto,	de	um	evento	promovido	pela	Secretaria	Municipal	de	Educação	de	35	
São	 Paulo.	 Artionka	 informou	 que	 se	 apresentará	 em	 uma	mesa	 sobre	 violência	 no	36	
campo	(indígenas,	sem-terra	e	Estado),	promovida	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	em	37	
Ciências	Sociais,	na	próxima	quarta-feira	(28/06).	Artionka	passou	então	à	apresentação	38	
das	 estudantes	Marina	 (que	 estuda	 questões	 de	 terra	 em	 Roraima)	 e	Maiane	 (cujo	39	
trabalho	é	 sobre	a	CPI	da	 Funai),	 ambas	orientandas	da	professora	Nashielli	 Loera	e	40	
integrantes	do	CERES.	Elas	estiveram	presentes	na	reunião	para	comunicar	que	estão	41	
participando	da	organização	de	um	evento	sobre	a	CPI	da	Funai,	o	qual,	 idealmente,	42	
deverá	acontecer	no	início	do	próximo	semestre.	A	proposta	para	a	mesa	é	de	convidar	43	
uma	liderança	Guarani-Kaiowá,	uma	liderança	quilombola	e	o	antropólogo	Levi	Marques	44	
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Pereira	(professor	na	Universidade	Federal	da	Grande	Dourados).	O	principal	objetivo	45	
da	mesa	será	debater	politicamente	o	trabalho	antropológico.	Lembrou-se	que	Antônio	46	
Guerreiro	 já	 havia	 sugerido	 às	 organizadoras	 que	 fizessem	um	orçamento	 prévio	 do	47	
evento.	Questionou-se	a	necessidade	de	o	evento	ocorrer	em	agosto	e	surgiu	a	ideia	de	48	
que	 a	 mesa	 fosse	 integrada	 a	 algum	 evento	 que	 já	 esteja	 sendo	 organizado	 na	49	
universidade,	como	a	Semana	de	Ciências	Sociais	ou	as	Jornadas	John	Monteiro.	Maiane	50	
falou	que	irá	conversar	com	os	organizadores	da	Semana	de	Ciências	Sociais	e	o	CPEI	se	51	
comprometeu	a	ajudar	na	organização,	com	a	participação,	principalmente,	de	Adriana	52	
Testa.	Ressaltou-se	a	necessidade	de	se	pensar	em	nomes	de	 lideranças	quilombolas	53	
que	pudessem	participar	da	mesa.	Adriana,	Marina	e	Maiane	ficaram	responsáveis	por	54	
redigir	uma	breve	proposta	para	que	a	mesma	possa	ser	apresentada	às	Pró-reitorias	de	55	
Pós-Graduação	 e	 de	 Graduação,	 para	 que	 sejam	 solicitados	 recursos	 financeiros	 e	56	
Artionka	comprometeu-se	a	agendar	uma	reunião	nessas	pró-reitorias.	Passou-se	então	57	
aos	pontos	da	pauta.	Houve	uma	inversão	nos	pontos	da	pauta,	pois	havia	urgência	em	58	
uma	 resposta	 via	 e-mail	 para	 a	 pesquisadora	 Camila	 Loureiro	 Dias	 referente	 à	59	
formalização	do	apoio	do	CPEI	ao	evento	dedicado	aos	25	anos	do	livro	“História	dos	60	
Índios	no	Brasil”,	de	Manuela	Carneiro	da	Cunha,	que	ocorrerá	entre	os	dias	12	e	13	de	61	
dezembro	de	2017,	na	USP.	O	evento	está	 sendo	organizados	por	Eduardo	Natalino,	62	
Marta	Amoroso,	Camila	Dias	e	pela	própria	Manuela	Carneiro	da	Cunha.	Haverá	uma	63	
chamada	aberta	para	apresentação	de	trabalhos,	de	acordo	com	os	eixos	do	livro.	Esse	64	
grupo	de	 trabalho	está	 formado	por	 Joana	Cabral	 de	Oliveira,	Artionka	Capiberibe	 e	65	
Aline	Iubel.	Decidiu-se	que	o	principal	nome	de	apoio	do	CPEI	ao	evento,	será	o	de	Aline	66	
Iubel.	 Passou-se	 ao	 seguinte	 ponto	 da	 pauta,	 referente	 ao	 encontro	67	
Unicamp/UFSCar/Unesp	 (Araraquara),	 cuja	 primeira	 edição	 ocorreu	 em	 2014.	 A	68	
proposta	vinda	da	UFSCar	por	via	de	contato	feito	entre	Artionka	e	Felipe	Vander	Velden	69	
era	de	que	este	encontro	fosse	bianual	e	que	os	alunos	da	UFSCar	apresentassem	suas	70	
pesquisas	para	que	os	professores	da	Unicamp	e	da	Unesp	as	comentassem.	A	ideia	é	71	
de	que	o	evento	ocorra	no	primeiro	semestre	de	2018,	em	São	Carlos.	Joana	questionou	72	
a	validade	de	ter	mais	um	evento	no	“formato	congresso”,	onde	cada	um	apresenta	de	73	
forma	 muito	 sucinta	 seu	 trabalho.	 Adriana	 e	 Joana	 sugeriram	 fazer	 uma	 primeira	74	
rodada,	 via	 e-mail,	 de	 reconhecimento	 das	 pesquisas	 em	 andamento,	 para	 que	 se	75	
encontre	alguma	temática	comum	sobre	a	qual	os	pesquisadores	pudessem	trabalhar	76	
juntos.	Assim,	Joana	se	encarregou	de	solicitar	títulos	e	resumos	das	pesquisas,	os	quais	77	
deverão	ser	entregues	até	setembro.	Adriana	sugeriu	um	debate	em	torno	de	positions	78	
papers,	por	exemplo.	Em	seguida,	passou-se	à	minuta	do	regimento	 interno	do	CPEI.	79	
Artionka	 reforçou	a	 importância	da	aprovação	do	 regimento,	pois	 este	permite	 criar	80	
certos	protocolos	de	atuação	norteadores	e,	ao	mesmo	tempo,	sua	formalização	junto	81	
à	 Congregação	 do	 IFCH	 pode	 abrir	 uma	 relação	 mais	 institucional	 com	 o	 Instituto.	82	
Discutiram-se	 os	 pontos	 do	 regimento	 que	 ainda	 precisavam	 de	 reformulação.	 A	83	
principal	 alteração	 é	 referente	 às	 categorias	 de	 membros.	 Decidiu-se	 que	 serão	 as	84	
seguintes	 categorias:	 pesquisadores	 plenos	 (docentes	 da	 Unicamp	 em	 atividade),	85	
pesquisadores	colaboradores	(docentes	aposentados	e	notórios	saber),	pesquisadores	86	
associados	 (doutores,	pós-doutores	e	pós-doutorandos)	e	pesquisadores	discentes.	A	87	
versão	 final	do	regimento	será	 reenviada	por	e-mail	para	apreciação	e	aprovação	do	88	
mesmo.	Foi	aprovado,	de	acordo	com	a	 indicação	feita	por	Artionka,	na	condição	de	89	
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diretora	 do	 Centro,	 o	 nome	 de	 Antônio	 Guerreiro	 Junior	 para	 a	 função	 de	 Diretor	90	
Associado.	 O	 último	 ponto	 da	 pauta	 referiu-se	 ao	 planejamento	 dos	 seminários	91	
permanentes	do	próximo	semestre.	Por	enquanto,	o	único	nome	confirmado	é	o	de	92	
Felipe	Vander	Velden,	que	se	apresentará	no	dia	11/09/2017.	Para	o	Seminário	do	dia	93	
14/08/2017	Joana	sugeriu	o	nome	de	Majoí	Gongora	e	ficou	responsável	por	convidá-94	
la.	Joana	sugeriu	ainda	que	seja	criada	uma	Comissão	de	Eventos,	composta	também	95	
por	 alunos,	 visto	 que	 estes	 podem	 sugerir	 nomes	 que	 gerariam	 maior	 interesse	 e	96	
participação	dos	estudantes	nos	eventos	do	CPEI.	Por	último,	ficou	definido	que	haverá	97	
uma	grande	reunião	do	CPEI	em	agosto	na	qual	participarão	docentes	e	discente,	tendo	98	
como	objetivos	principais	formar	a	Comissão	de	Eventos	e	informar	sobre	a	necessidade	99	
de	escolha	de	representação	discente	para	o	Conselho	Científico	do	CPEI.	100	
	

Campinas,	10	de	julho	de	2017.	101	


