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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO DE ANTROPOLOGIA E ARQUELOGIA FORENSE

2

No oitavo dia do mês de abril, do ano de dois mil e vinte um, às três horas e cinco minutos, reuniu-se o Conselho do

3

CAAF para discutir os assuntos a seguir. Presentes: Aline Feitoza, Aline Rocco, Bruno Comparato, Carla Osmo, Desirée

4

Azevedo, , Edson Teles, Javier Amadeo, Lorrane Campos, Marília Calazans, Raiane Assumpção e Valéria Aparecida.

5

1) Informes: Edson Teles informa que houve a recepção dos bolsistas contratados pelos editais do Instituto Galo da

6

Manhã, tendo sido combinada rotina de reuniões quinzenais com essa equipe; Foi confirma a data de 05/05 para

7

discutir o conceito de “branquitude” nos Seminários Internos do CAAF; Registra que na terça-feira foi realizado evento

8

de inauguração da nova sede do CAAF com participação da comunidade Unifesp, com representantes de diversos campi,

9

representantes de movimentos sociais, de instituições parceiras e parlamentares; Informa que o TAC Volkswagen já está

10

na fase de preparação dos editais e levantamentos de materiais para o Laboratório de Identificação. Já foi realizado um

11

mapeamento de empresas e da rede de pesquisadores envolvidos no tema. Haverá uma reunião com a procuradora

12

Eugênia Gonzaga, do Ministério Público Federal (MPF) para colaborar com a lista de empresas que serão pesquisadas.

13

Raiane Assumpção complementa que o recebimento da doação foi aprovado por aclamação no Conselho Universitário.

14

Foram assinados um termo de doação e um termo de acompanhamento do MPF. Em dois anos, o relatório deverá ser

15

entregue ao MPF e o Laboratório de Identificação deve ter sido montado e posto em funcionamento. O recurso deve ser

16

liberado até semana que vem, mas o governo federal precisa autorizar que seja feito o uso do recurso. Edson Teles diz

17

que estão sendo montados comitês científicos para os dois projetos; Edson Teles informa que o grupo de pesquisa do

18

CAAF no CNPQ foi certificado pela Unifesp. O diretório está em funcionamento; Aline Feitoza informa que o projeto

19

banco de dados está com cinco bolsistas na produção da base. O caso Perus está sendo usado como projeto-piloto para

20

a organização de uma base que possa ser utilizada para outros projetos, especialmente o Laboratório de Identificação;

21

Edson informa que o acordo de convênio com a Defensoria Pública tramitou internamente e foi encaminhado à

22

Defensoria para pequenos ajustes. A perspectiva é de que seja assinado em breve.

23

2) Pontos de pauta: 2.1) Nomeação da Comissão de Transição do novo Regimento Interno do CAAF/Unifesp: Edson Teles

24

informa que o novo regimento do CAAF foi aprovado no COEC e que é preciso agora discutir a formação da Comissão de

25

Transição, prevista para tramitar as mudanças na composição do novo Conselho em um prazo de seis meses; Carla

26

Osmo informa que o Regimento passa a valer a partir da sua publicação e que a Comissão de Transição deve ser

27

deliberada nesta reunião de Conselho. Segundo o Regimento, a Comissão terá que definir um método de trabalho e

28

organizar a transição. Segundo o Regimento, algumas pessoas passam a fazer parte automaticamente do Conselho e

29

outras precisam ter projetos de vinculação a partir de suas atividades regulares na instituição, conforme o artigo 10 . do

30

Regimento. Discussão: Javier Amadeo fala quanto à necessidade de ter clareza de quem são os membros atuais do CAAF

31

e de saber daqueles que participaram em outros momentos, se ainda tem interesse de vinculação. Carla Osmo diz

32

entender que mesmo aqueles que estão presentes cotidianamente precisam requerer a participação nos moldes do

33

Regimento. Raiane Assumpção diz entender que estamos em fase de transição, então seria papel da Comissão fazer essa

34

comunicação com todos que têm ou já tiveram participação no CAAF para dar ciência de que precisam apresentar seu

35

interesse de vínculo. Em seguida, a Comissão de Transição avaliará quem fará parte do Conselho, observando o

36

Regimento e enviará ao Conselho para aprovação. Raiane Assumpção lembra que está prevista uma Comissão Técnica

37

que fará parecer sobre as atividades regulares dos pesquisadores na instituição, no caso dos não natos. Carla Osmo

38

pondera que não existe ainda essa comissão. Edson Teles diz que a Comissão de Transição poderá fazer essa avaliação

o

Fls.

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP
PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO – PROEC
CENTRO DE ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA FORENSE – CAAF

39

durante a transição, o que foi aprovado. Edson Teles propõem uma comissão de três membros. Aceita a proposta, foram

40

definidos os nomes de Carla Osmo, Edson Teles e Marília Calazans para a Comissão de Transição; 2) Atividade acadêmica

41

em outra IES (Desirée de Lemos Azevedo) Desirée Azevedo apresentou a atividade de coorientação da tese “A Política

42

da Polícia que Mata”, de Evandro Cruz Silva, com orientação de Taniele Cristina Rui, no Programa de Pós-Graduação em

43

Ciências Sociais, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Atividade foi

44

homologada.

45

São Paulo, 08 de abril de 2021

