
 

Acolhida de segundo semestre do Bacharelado em Antropologia 
 A Antropologia, dentre os cursos das Ciências Humanas, é considerado o 

mais sensível, justamente por ter em seu horizonte as relações de alteridade, de desejo, 

de subjetividade e de respeito pela diversidade. Entretanto, vivemos um período 

histórico de retorno de um conservadorismo canônico, ruralista, patriarcal, 

patrimonialista, moralista e de extrema intolerância com o Outro.	

 Casos de ataques contra artistas, religiosos e religiosas de matriz afro, 

LGBTs, mulheres, lideranças indígenas e população negra nos chocam a cada dia. Ao 

mesmo tempo, resistências são necessárias, em um momento em que a Antropologia 

passa por uma virada em direção à vida, por meio de suas linhas e fluxos, em busca de 

comunicações mais orgânicas, de retorno às comunidades, de convívio e aprendizagem 

com os interlocutores e as interlocutoras.	

 Neste sentido, propomos uma acolhida de segundo semestre com muitos 

olhares, de braços prontos para receber em seu calor e aconchego, de receptividade, de 

intersubjetividade e de intergeracionalidade.	



Programação 
 

Segunda-feira, 25/09, 20h, Auditório da FAURB – Antropologia, Arqueologia e as 

perspectivas de campo | Flávia Rieth, Adriane Rodolpho, Álbio da Costa, Claudia 

Goularte e Rafael Corteletti, mediação Juliana Nunes 

 

 

Terça-feira, 26/09, 19h, ICH, Sala 316 – Exibição do documentário Dzi Croquettes e 

roda de conversa | Alunos e alunas do Bacharelado em Antropologia e convidados, 

mediação Mateus Fernandes da Silva 

 

 

Quarta-feira, 27/09, 19h, ICH, Sala 316 – Exibição de documentário e debate sobre 

etnologia | Rogério Rosa, mediação Andressa Domingues 

 

 

Quinta-feira, 28/09, 20h, Auditório da FAURB – O protagonismo das mulheres negras | 

Cassiane Paixão (FURG) e convidadas, mediação Simone Fernandes 

 

 

Bazar Antropológico, 14h às 20h, ICH 

 

 

Sexta-feira, 29/09, 20h, Auditório da FAURB – Mobilidade acadêmica | CRInter e Pró-

Reitoria de Graduação, mediação Juliana Nunes 

 

 

Bazar Antropológico, 14h às 20h, ICH 
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