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No dia 01/11/2022, terça-feira, às 09h00min reuniu-se o conselho do Centro de 7 

Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp (CAAF|Unifesp) por meio da 8 

plataforma google meets. Presentes: Edson Teles, Renan Honório Quinalha, Joana 9 

Barros, Carla Osmo, Diana Mendes, Raiane Severino Assumpção, Débora Silva, 10 

Valéria Aparecida, Aline Rocco, João Pedro S. de Albuquerque, Désirée Lemos 11 

Azevedo, Marília Calazans e Magnus Silva. O coordenador do CAAF Edson Teles 12 

presidiu a reunião e a iniciou apresentando os seguintes informes: 1. Projeto 13 

empresas e ditadura. A entrega do segundo relatório parcial será feita em duas 14 

semanas. Será realizada nos dias 22 e 29 de novembro a apresentação dos referidos 15 

dos relatórios com a presença das equipes.  Foi recebido financiamento para 16 

pesquisar mais três empresas (Belgo-Mineira, Embraer e Mannesmann) a partir do 17 

TAC CPFL. Ainda em dezembro será realizada uma reunião com as equipes dos 18 

projetos transversais para troca de informações. 2. Projeto A Luta da Mães pela 19 

Democracia. O projeto está com duas atuações. A primeira é uma parceria com a 20 

Universidade de Manchester sob coordenação do professor Javier Amadeu, a outra 21 

é uma parceria com a Rede Conectas e está aguardando o retorno do edital já pré-22 

aprovado na ONU. Está sendo feito um trabalho de sistematização a partir das 23 

narrativas das mães sobre luto e resistência que está em processo de finalização. 24 

Está sendo também verificada a possibilidade de entender o projeto a partir de uma 25 

perspectiva de dialógica entre ciências da saúde e humanas.  O projeto teve sofreu 26 

um atraso devido a problemas de saúde da docente parceira da universidade de 27 

Havard. Por fim, foi passado informe sobre a audiência que envolveu participantes do 28 

Movimentos das Mães de Maio. 3. Projeto Vida Trans Viva. O projeto já conta com 29 

um relatório que está em processo de finalização. O relatório fala da construção de 30 

uma metodologia e sua aplicação em um caso piloto específico.  Está sendo 31 

construída a partir do projeto uma Rede de acompanhamento de 31 casos de 32 

homicídios na grande São Paulo ocorridos entre 2017 e 2019. O projeto está 33 

enfrentando alguns problemas de acesso à documentação junto à Defensoria 34 



Pública. Está sendo estruturado um curso de extensão de Antropologia Forense 35 

voltado à luta trans. 4. OVIR. A professora Diana disponibilizou um relatório das 36 

atividades do OVIR pelo link 37 

https://docs.google.com/document/d/1Fn12D84QHw_8QqvtwwlhZh7jk5zdO9KxnHU38 

VScGZEEo/edit. Foi dado informe sobre a estruturação, atividades e produtos que 39 

estão sendo elaboradas pelo OVIR. Foram feitas algumas sugestões sobre a 40 

construções de banco de dados e estrutura do projeto. Foram feitas algumas 41 

observações sobre a atuação do OVIR em casos de racismo envolvendo estudantes 42 

da Unifesp. 5. Nova sede provisória / sede do caso Perus / reforma da sede 43 

definitiva rua Varpa. Foi dado o informe de que a mudança para a nova sede na Rua 44 

Jacintos, 222, Mirandópolis foi concluída. A sede com localização na Rua Varpa, Vila 45 

Clementino, ainda está em processo de construção que está tendo o 46 

acompanhamento da Proplan. 6. Caso Perus. Está previsto que pode começar o 47 

processo de reassociação dos remanescentes que estão misturados. Foi dado 48 

informe sobre o não pagamento de valores por parte do Governo Federal que foram 49 

firmados em compromisso realizado em audiência. 7. LabIH. O Labih adquiriu uma 50 

nova máquina de sequenciamento genético. Foi dado informe sobre a contratação 51 

dos bolsistas, incluído o especialista em bioinformática para realizar análise de 52 

associação entre familiares e os remanescentes. Foi feita uma explanação sobre 53 

como funciona o processo de identificação genética.  Estima-se que na semana 54 

subsequente a esta reunião do Conselho tenha-se algum resultado do caso 55 

Pernambuco-Santos. Foi dado informe que a máquina antiga de sequenciamento 56 

genético está entrando em obsolescência e que por isso não serão gastos mais 57 

recursos na compra de insumos para ela. 8. Projeto Paraisópolis. O relatório da 58 

primeira etapa do processo está em finalização a previsão de lançamento é para o 59 

dia 01/12/2022. O relatório terá uma versão pública e uma outra versão que será 60 

usada no processo judicial. A audiência de instrução do processo foi marcada para 61 

julho/2023. Foram contratadas duas bolsistas para trabalharem no caso a partir do 62 

edital 525/2022 a serem pagas com os recursos obtidos através da emenda 63 

parlamentar do Deputa Federal Ivan Valente. Em seguida passou-se à ordem do dia. 64 

1. Renovação do Termo de Convênio CAAF/Unifesp x SEPOL (anexo do novo 65 

plano de trabalho enviado previamente no e-mail de convocação do conselho). 66 

Foi aprovada pelo Conselho a extensão do convênio. 2. Proposta de convênio com 67 

a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A proposta se refere a análise de 68 

https://docs.google.com/document/d/1Fn12D84QHw_8QqvtwwlhZh7jk5zdO9KxnHUVScGZEEo/edit
https://docs.google.com/document/d/1Fn12D84QHw_8QqvtwwlhZh7jk5zdO9KxnHUVScGZEEo/edit


documentação de laudos para subsidiar pedidos de reparação civil feitos pelas 69 

famílias, com transferência de recursos pela Defensoria para pagamento de bolsas. 70 

O conselho aprovou a continuidade do diálogo para a definição de como serão 71 

realizados os trabalhos. 2. Inclusão da pesquisadora e coordenadora do 72 

Movimento Mães de Maio Débora Silva ao Cconselho do CAAF  Foi aprovado por 73 

unanimidade que Débora Silva se torne conselheira do CAAF. 74 

 75 

Às 11h20min o coordenador Edson Teles deu por encerrada a reunião do 76 

conselho. 77 

 78 

São Paulo, 1 de novembro de 2022 79 


