
I Simpósio do PET  

Ciências Sociais 

Desafios e contribuições para uma Antropologia 

além dos   muros 

 
O Programa de Educação Tutorial (PET) 

do Curso de Ciências Sociais da Universida-

de Federal do Maranhão  tem como um dos 

seus objetivos aprofundar  conhecimentos 

específicos relacionados à formação e atua-

ção profissional do cientista social, bem co-

mo trabalhar com  temas que não são am-

plamente abordados em sala de aula.  

O I  Simpósio do PET Ciências Sociais 

surge dessa perspectiva, de uma atividade 

denominada PET Recebe Convidados, que 

tem como objetivo trazer convidados exter-

nos para o aprofundamento do debate so-

bre temas/ questões que possibilitem o 

aprimoramento do olhar e da capacidade 

crítica dos integrantes do PET e demais es-

tudantes de Ciências Sociais.   

Atualmente, temos concentrado esforços 

em estudos da Antropologia Política e, so-

bretudo, da Antropologia do Político, capaz 

de articular situações contemporâneas, vol-

tando-se para o estudo das Políticas de Re-

conhecimento, de como categorias como 

indígenas, quilombolas, povos e comunida-

des tradicionais são acionadas em proces-

sos de demarcação de fronteiras identitá-

rias e de direitos jurídicos.     

 

DIA 18/12 (quinta-feira): 

 

9h às 12h: Oficina de laudos                 

antropológicos, com o Prof. Dr. Carlos       

Alexandre Barboza Plínio  dos Santos, na 

sala de   Multimídia, Bloco 6, Subsolo, 

CCH (Centro de Ciências  Humanas).                               

 

16h - 2ª MESA: Laudos, peças e   pare-

ceres: desafios para a atuação do cien-

tista social frente a demandas  sociais. 

 

Kátia Regina Aroucha Barros  

(CNPT /ICMBio) 

Profa. Cindia Brustolin  

(DESOC/GEDMMA/PET Conexões/

UFMA) 

Benedita de Cássia Ferreira Costa  

( GERUR/mestranda do PPGCSOC/
UFMA) 

Debatedor: Alberto Cantanhede - Beto do 

Taim (MONAPE e CONFREM)  

 

Local: Auditório A do CCH  

 

18h30 Apresentação cultural 

Pretende-se atingir um público diversificado, im-

pulsionando uma interface com a Antropologia Jurí-

dica, problematizando a questão da elaboração de 

“laudos, peças e pareceres” na área das Ciências 

Sociais, e a importância dos saberes locais em diá-

logo com os da Academia. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

DIA 17/12 (quarta-feira): 

 

9h às 12h: Oficina de laudos                     

antropológicos, com o Prof. Dr. Carlos 

Alexandre Barboza Plínio dos Santos, na 

sala da Pós Graduação em Ciências Sociais, 

Bloco 6, Térreo, CCH (Centro de Ciências  

Humanas).                                

 

16h - 1ª MESA: Pensando a formação do 

Antropólogo para uma prática além dos 

muros 

Prof. Dr. Carlos Alexandre Barboza Plínio 

dos Santos (PPGAS/UnB) 

Profa. Dra. Maristela de Paula Andrade 

( PPGCSoc/ GERUR/UFMA), 

Profa. Dra. Madian de Jesus Frazão Pereira

(DESOC/PET-CS/GEDMMA/UFMA) 

Debatedora: Profa. Dra.  Martina Ahlert  

(DESOC/FLUTUA/UFMA) 

 

Local: Auditório A do CCH  

 



 

O PET Ciências Sociais 

O Programa de Educação Tutorial 

(PET), vinculado ao MEC, é composto por 

grupos tutoriais de aprendizagem e busca 

propiciar aos alunos, sob a orientação de 

um professor tutor, condições para 

realização de atividades extracurriculares, 

que complementem a sua formação 

acadêmica, orientados pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Procura atender mais 

plenamente às necessidades do próprio 

curso de graduação, ampliar e aprofundar 

os objetivos e os conteúdos programáticos 

que integram sua grade curricular, 

diversifica o conhecimento acadêmico e 

assume a responsabilidade de contribuir 

para sua melhor qualificação como pessoa. 

O PET Ciências Sociais da UFMA, 

fundado no ano de 1988, apresenta um 

histórico vasto de estudos em diferentes 

áreas das Ciências Sociais e tem 

contribuído com uma qualificação efetiva 

que estimula e possibilita a entrada de 

petianos em cursos de pós-graduação de 

todo o país.  

A atual tutoria vem se dedicando à 

abordagem da Antropologia Política, 

através de estudos teóricos, palestras, 

participações em eventos, e desenvolve um 

projeto de extensão junto a jovens da Zona 

Rural II de São Luís, área pleiteada para a 

consolidação da RESEX de Tauá-Mirim. 

APOIO:  

DESOC               PPGCSoc 

Coordenação do   Curso 

de Ciências Sociais. 

Oficina de Laudos Antropológicos 

Prof. Dr. Carlos Alexandre Barboza Plínio dos Santos 

(PPGAS/UnB) 

Realização: 

 

 

  

 

Profa. Dra. Madian Frazão 

(Tutora) 

Alex Cordeiro 

Anna Christina Nunes 

Danielle dos Santos 

Dayanne Santos 

Éllen Ferreira 

Gláucia Carvalho 

Glaucia Leal 

João Rafael Ewerton 

Joseane Moraes 

Juliana Oliveira 

Samário Meireles 

Thais Martins 

VOLUNTÁRIOS: 

Daniel Campos 

Simon Jara 

 

http://petcsufma.wordpress.com 


