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Lançamento de livro
Acaba de ser lançado o livro De la Géographie Médicale à la Médicine Tropicale, de autoria da
Profa. Sandra Caponi (PPGICH) e Annick Opinel (Instituto Pasteur/Paris).
O livro integra a coleção Rumos da Epistemologia, do Núcleo de Epistemologia e Lógica da UFSC,
dirigida pelo Prof. Jaimir Conte (Departamento de Filosofia/UFSC).
Os links abaixo permitem fazer o download do livro completo e ler on-line. A impressão é sob
demanda, devendo ser contatado o editor.
http://nel.ufsc.br/rumos18.pdf
https://issuu.com/nel.rumos/docs/rumos18

Reunião de apresentação
No dia 26 de março de 2018, às 16h, será realizada a reunião de apresentação das/os
Professoras/es, dos núcleos e projetos, dos discentes integrantes do PPGICH, Secretaria e novas/os
alunos, em local a ser definido - provavelmente no auditório do andar da Secretaria do PPGICH,
bloco E do CFH, 2º andar. Às 17h haverá um brinde de boas-vindas no mesmo local.
O início do ano letivo do PPGICH está programado para o dia 12 de março. O calendário de cada
disciplina é decisão da/o Professor/a responsável.

Visita Unila

A Profa. Ângela de Souza, da Universidade Federal da Integração LatinoAmericana (UNILA), esteve no PPGICH e no IEG (Instituto de Estudos de Gênero) conversando
com as respectivas coordenadoras e com a Secretária Cristina Eberhardt. Ângela, que já foi Próreitora de extensão, participa do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos LatinoAmericanos. A ideia é incrementar os contatos entre as duas instituições.

Renovação NUFFIC

O convênio entre a UFSC e o Instituto Wageningen, através do programa
CAPES/NUFFIC, foi renovado por mais dois anos. O convênio é coordenado pela Profa. Dra. Júlia
Guivant.

Dinter/UNIVALE
Lembramos que alunas/os do PPGICH interessadas/os podem cursar disciplinas do Doutorado
Interinstitucional (Dinter), nas dependências da UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce, em
Governador Valadares/MG. Devem realizar a matrícula com a Secretária Cristina. Confira as
disciplinas oferecidas no nosso site.

Comissão Print

A Profa. Eunice Nodari, vice-coordenadora do PPGICH, passou a integrar a
Comissão do Projeto de Internacionalização da UFSC (Print), como responsável por elaborar o
projeto a ser apresentado à CAPES em abril de 2018.

Novos espaços do PPGICH
O PPGICH disponibilizará uma sala de estudos e convivência na nova sede, com mesa de estudos
e computador, a ser compartilhada entre professoras/es visitantes e pós-doutorandas/os.

Novos Bolsistas PNPD em 2018
A área de EGE abrirá um edital de substituição da atual bolsista PNPD, que deixará o ICH por ter
sido aprovada em concurso para professora em João Pessoa. A área de SMA, dentro do rodízio
previsto, abrirá um novo edital no meio do ano.

Edital Doutorado Sanduíche
Disponibilizamos o link de acesso ao edital do programa de doutorado sanduíche no
exterior 2018:
http://ppgich.ufsc.br/files/2017/12/Edital-PDSE-2018.pdf
Interessadas/os devem atentar ao adendo: o atestado de proficiência linguística poderá ser entregue
posteriormente. As novas turmas que queiram se candidatar nos próximos anos devem pensar desde
já em obter o certificado de proficiência linguística, obrigatório mesmo para Portugal.

Seleção da turma 2018

(design cartaz: Sil Takazaki)

Até o dia 2 de fevereiro estão abertas as inscrições para a próxima seleção do PPGICH,
Integram a Comissão de Seleção: Eunice Sueli Nodari (Presidente da Comissão), Miriam Pillar
Grossi, Julia Silvia Guivant, Javier Ignacio Vernal, Myriam Raquel Mitjavila e Mara Coelho de
Souza Lago.

Edição do informativo: Carla Rocha

