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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAAF 4 

No vigésimo oitavo dia de janeiro, do ano de dois mil e vinte um, às catorze horas e dez 5 

minutos, reuniu-se o Conselho do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp 6 

(CAAF/Unifesp) por meio da plataforma Google Meets. Estavam presentes os membros do 7 

Conselho: Edson Teles, Bruno Comparato, Lorrane Campos, Javier Amadeo, Carla Osmo, 8 

Aline Rocco, Raiane Assumpção e as servidoras e o servidor do CAAF/Unifesp: Aline Feitosa, 9 

Marília Calazans e João Pedro Albuquerque. 10 

O coordenador do CAAF Edson Teles presidiu a reunião a iniciou apresentando os seguintes 11 

informes: Vala de Perus: O professor Magnus R. Dias da Silva, da EPM/Unifesp, foi indicado 12 

pela Unifesp para o Comitê Científico. Os trabalhos de análise ainda estão suspensos devido à 13 

pandemia. O banco de dados referente aos dados post-mortem e ante-mortem está sendo 14 

montado em parceria com docentes e discentes do Instituto de Ciência e Tecnologia 15 

(ICT/Unifesp), campus de São José dos Campos, e com verba obtida por meio da emenda 16 

parlamentar da deputada federal Natália Bonavides (PT/RN); Livro “Mortes e Mortos da covid-17 

19: saberes, instituições e regulações”: Após a experiência positiva obtida com o Boletim 18 

extraordinário de enfretamento a Covid-19 foi realizado um convite a autoras e autores que 19 

colaboraram para participar do livro. Os capítulos estão sendo recebidos pela equipe do CAAF 20 

e passarão no mês de fevereiro por parecer e por revisão, preparando-os para a edição final; 21 

Curso de especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais: A turma de 2020 do curso de 22 

especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais foi cancelada, pois a estrutura de aulas 23 

não havia sido pensada para ser realizada de forma remota. Está sendo realizada a proposta de 24 

um programa híbrido (remoto e presencial) e será feita uma nova seleção de turma. Nova sede 25 

do CAAF: A reforma da nova sede do CAAF está em andamento, porém, devido à pandemia, 26 

o prazo de finalização se estendeu para abril de 2021. Editais da doação Galo da Manhã: Os 27 

editais precisaram ser adaptados após orientação da FAP e tiveram que ser compilados em um 28 

único edital. As datas dos editais foram alinhadas. A avaliação dos(as) candidatos(as) será feita 29 

por bancas com TAE’s e docentes, com três membros. TAC do caso Volkswagen: O TAC foi 30 

assinado e foi decidido que R$ 4,5 milhões irão para o CAAF/Unifesp, sendo aplicados em 31 

dois projetos: pesquisa sobre a responsabilidade das empresas com a Ditadura; e, trabalho de 32 

identificação de pessoas desaparecidas. Foi sugerido a busca por parceiros da área de genética 33 

para o trabalho de identificação para a obtenção de certificação internacional. Recondução da 34 



coordenação do CAAF: A recondução da coordenação do CAAF foi aprovada pelo Conselho 35 

de Extensão e Cultura (COEC/Proec/Unifesp). Outros Informes: A conselheira Ana Nemi 36 

pediu para ser desligada do Conselho; foi realizado o convite para o ciclo interno de debates 37 

do CAAF/Unifesp no dia 10/02 às 15:00h com a professora e coordenadora do curso de 38 

especialização em “Direitos Humanos e Lutas Sociais” Marina Mello, sobre como as questões 39 

étnico raciais se relacionam com as pesquisas sobre direitos humanos e violência de estado. 40 

Deliberações: 1. Proposta de novo regimento: a proposta do novo regimento foi aprovada por 41 

unanimidade. Foi decidido que será feita uma discussão de como será realizada a transição 42 

prevista no novo Regimento e que será criada, conforme prevê as novas regras, a comissão de 43 

transição do Conselho somente após a formalização do novo regimento junto às devidas 44 

instituições da Unifesp. 2. Grupo de Pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPQ: a 45 

ementa do grupo de pesquisa foi aprovada. Foi decidido que será feito o convite para os 46 

membros do Conselho e outros pesquisadores regulares do CAAF para ver quem tem interesse 47 

em fazer parte do grupo de pesquisa. Posteriormente será discutido o funcionamento das linhas 48 

de pesquisa. O conselheiro Edson Teles irá cadastrar o grupo no CNPQ e exercerá a 49 

coordenação do grupo. 3. Nova coordenação do curso de especialização “Direitos Humanos e 50 

Lutas Sociais”: foi homologado por unanimidade a Profa. Dra. Marina Mello (EFLCH/ 51 

Unifesp) como coordenadora e a Profa. Dra. Joana Barros (IC/Unifesp) como vice 52 

coordenadora. 4. Aprovação das atas dos últimos conselhos: as atas das reuniões dos conselhos 53 

realizados em 23/10/2020 e 11/12/2020 foram aprovadas por unanimidade. 5. Gestão e 54 

metodologias de projetos da empresa: foi aprovada a realização de reunião com os 55 

pesquisadores do CAAF para se entender como se dará a gestão, as metodologias e as 56 

perspectivas para os projetos em andamento e os que estão sendo iniciados agora. A reunião 57 

será realizada no dia 11/02, às 14:00h. Às 16 horas e 29 minutos o coordenador do 58 

CAAF/Unifesp, Edson Teles, encerrou a reunião. São Paulo, 28 de janeiro de 2021. 59 


