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No vigésimo sexto dia de junho, do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e quinze 9 

minutos, reuniu-se o conselho do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da 10 

Unifesp (CAAF|Unifesp) por meio da plataforma google meets. Presentes: Renan Quinalha, 11 

Edson Teles, Marina Figueiredo, Lorrane Campos, Desirée Azevedo, João Albuquerque, Aline 12 

Feitoza, Carla Osmo, Valéria Aparecida, Bruno Comparato, Javier Amadeo, Aline Rocco, 13 

Desirèe Azevedo, Rayane Assumpção, Bruno comparato, Rebeca Padrão, Fernanda Matsuda, 14 

Ana Nemi. 15 

 16 

O coordenador do CAAF Edson Teles presidiu a reunião a iniciou apresentando os seguintes 17 

informes: 18 

 19 

1º Informe sobre os cursos de especialização: Edson Teles falou do curso de antropologia 20 

forense e direitos humanos que teve 1 aula remota em abril e 3 em maio de 2020, completando 21 

1º módulo. A previsão de termino do curso é no ano letivo de 2021 devido as atividades práticas 22 

e avaliação final.  23 

O curso de Direitos Humanos e lutas socias, após a reunião com coordenadores de módulos, 24 

foi tomada a decisão de não serem realizadas aulas a distância e o retorno das aulas presenciais 25 

ficou para o ano letivo 2021. A entrega dos TCC’s da turma de 2019 ficou adiada para agosto 26 

de 2020. 27 

 28 

2. Informe dos trabalhos da Vala de Perus: Foi comunicado que 1º audiência online referente 29 

ao caso de Perus ocorreu em maio 2020. Nessa audiência estiveram presentes quase todos os 30 

participantes, menos o governo federal. Edson falou que a Unifesp entrou numa fase de realizar 31 

petições para cobrar demandas devidas pelo governo federal. Foram aprovadas às demandas 32 

sobre genética, caso 0942 e informações sobre editais de contratação de pessoal e novo aditivo 33 

da carta acordo com SMP.  Em relação ao trabalho das peritas foi informado que duas delas 34 

estão sendo pagas pela prefeitura, contudo em atraso, e Aline (antropóloga do CAAF) está 35 

realizando o trabalho remoto de gerar relatórios referente aos trabalhos de análise.  A questão 36 

do banco de dados está em análise. 37 

Edson falou que dia 18/06/2020 terá uma nova audiência e será discutido acordo de cooperação 38 

técnica (novo ACT). A Unifesp recusou o ACT antigo que dava plenos poderes ao governo 39 

federal o que colava a Unifesp em uma posição desconfortável. Por fim, o governo está 40 

evitando a discussão sobre a etapa de análise dos remanescentes principais. Aline informou que 41 

o contrato das peritas iria encerrar em julho de 2020.  42 

 43 



3. Informe parceria Defensoria: Desirèe Azevedo, historiadora do CAAF|Unifesp começou 44 

o informe sobre o caso Paraisópolis com um pequeno resumo de apresentação. Após reunião 45 

com defensoria pública e pesquisadores dos crimes de 2012 nasceu a ideia de firmar uma 46 

parceria do CAAF com a defensoria pública para ajudar em casos pragmáticos e pesquisas 47 

documentais e levantamentos de dados.  48 

Em relação aos trabalhos do caso o CAAF está realizando entrevistas com os familiares e 49 

recebendo documentação por parte da promotoria. Atualmente o centro está atuando na fase de 50 

inquérito e ajudando a defensoria pública na análise do caso.  51 

Por fim, tem-se a ideia de ao durante a parceria e trabalho no caso de Paraisópolis realizar a 52 

criação de produtos como relatórios, e com parceria com Edna e Leandro do Núcleo de design 53 

educacional para produzir um material audiovisual e infográfico que pudesse servir para 54 

compreensão do caso e criação de narrativas frente a sociedade civil. Ao final, Edson informou 55 

que o processo do convênio está tramitando na Unifesp e vai ter o projeto crimes de 2012 como 56 

parte.   57 

 58 

4. Informe trabalho remoto: Edson falou que a equipe de servidores do CAAF criou planos 59 

de trabalhos individuais e que eles são apresentados mensalmente ao RH. As bolsistas do 60 

observatório também estão fazendo relatórios mensais. Edson falou das dificuldades 61 

apresentadas pelo trabalho remoto que dificultou as atividades da pesquisa de no caso de 62 

Paraisópolis e o trabalho de perícia do caso perus.  O plano de trabalho foi sendo ajustado e 63 

adaptado com ao que equipe trabalha no cotidiano do CAAF e que apesar das primeiras 64 

dificuldades o trabalho está fluindo de forma eficiente.  65 

 66 

 67 

5. Informe dos canais de comunicação CAAF: Como uma forma de manter contatos dos 68 

cursos e das atividades o CAAF está investindo tempo de trabalho nas mídias sociais e no site. 69 

O site serve como um agregador de conteúdos e divulgador de eventos, conteúdos relacionados 70 

aos temas pertinentes ao CAAF estão sendo divulgados por meio de entrevistas no Podcast 71 

1049, além de termos criado o Boletim extraordinário de enfrentamento a Covid-19 que reuni 72 

produções de diversos autores sobre direitos humanos e a pandemia. Também estão sendo 73 

realizados o Ciclo de debates de Direito e Pandemia por meio de lives na página do Facebook 74 

do CAAF. Até a data desta reunião já foram realizados 3 debates transmitidos. No Instagram 75 

estão sendo realizadas postagens mais curtas para gerar engajamento, com temas de violência 76 

policial, pandemia e Direitos Humanos, luta nas periferias, genocídio de população negra, entre 77 

outros.  78 

 79 

  80 

6. Informe ações Covid-19 (debates, boletins, projeto de pesquisa): Foi informado que o 81 

CAAF está fazendo parte projeto Tide Setubal, que envolve pesquisadores de vários campus. 82 

O projeto está sendo coordenado pela profª Lumena. Cada campus é responsável por aplicação 83 

de uma parte da pesquisa e juntam-se para produção de relatórios. Para o Tide Setubal houve 84 

financiamento para pesquisadores, entrevistadores, com ação junto aos movimentos sociais.  85 

Em breve será lançado um relatório parcial.  86 



O Boletim extraordinário está sendo lançado semanalmente, com temática de mortos e 87 

regulações, com textos curto, como uma linha editorial similar à de blogs, com profissionais 88 

de diversas instituições. Dois boletins foram lançados com as temáticas, para questão indígena 89 

e carcerária. Por meio do boletim tem sido possível criar uma rede de parcerias consolidando 90 

e expandindo a apresentação do CAAF.  91 

Os debates ciclo direito e pandemia estão sendo realizados em parceria com os professores de 92 

Direito da EPPEN. Já aconteceram 3 debates e na próxima semana haverá o 4º debate, o CAAF 93 

auxilia na montagem de mesa, apoio técnico, arquivamento e curadoria de vídeos gerados. O 94 

CAAF também está com uma parceria com a Rede de apoio às famílias das vítimas de covid-95 

19, onde dá apoio na divulgação de conteúdos e apoio ao fortalecimento da rede. Por fim Edson 96 

informou que o CAAF está concorrendo ao PIBIC para um projeto de análise dos mecanismos 97 

de exceção durante a pandemia.  98 

 99 

7. Informe Crimes de Maio: A professora Rayne assumpção informou que projeto está 100 

concorrendo no edital sobre a pesquisa dos crimes de maio de 2006 financiado pela Fapesp e 101 

Fundo Newton. Para o projeto foi convidada uma docente da universidade de Manchester.  102 

Devido a algumas complicações com o edital lançado pela FAPESP o projeto ficou em uma 103 

situação complicada e estão pensando na possibilidade de remontar o projeto e buscar algum 104 

novo tipo de financiamento internacional ou dividir o projeto em vários menores para conseguir 105 

financiamento da FAPESP e outras entidades.  106 

Raiane falou que foi realizada parceria com o Ministério Público Federal, o que foi um ganho 107 

significativo de apoio ao projeto, também disse que a FAPESP comentou que haverá mudanças 108 

para uma próxima chamada que podem ser bons para uma nova submissão do projeto. Raine 109 

reforçou que o edital que gerou complicações estava com problema e que existe a intenção da 110 

FAPESP lançar um novo edital, apesar das verbas estarem sendo destinadas aos projetos 111 

relacionados a covid-19.  112 

 113 

 114 

8. Informe Observatório: A professora e vice-coordenadora do CAAF, Carla Osmo, informou 115 

que o observatório tem 3 frentes de pesquisa relacionadas ao monitoramento sobre o que o 116 

estado brasileiro tem feito sobre a temática de direitos humanos, estudo de projetos de lei que 117 

mobilizam os direitos humanos e políticas públicas do governo federal. A pesquisa do 118 

observatório é desenvolvida em parceria com o instituto Vladmir Herzog e o núcleo de direitos 119 

humanos da PUC Rio de Janeiro. Às pesquisas estão sendo desenvolvidas por bolsistas 120 

selecionados por meio de edital. Em setembro se encerra o fomento e às bolsistas irão enviar o 121 

primeiro relatório. Também foi lançado um edital de voluntários da onde foram incorporadas 122 

15 pessoas de diferentes campus da Unifesp que até a data deste conselho estão realizando uma 123 

formação.  124 

 125 

Pontos de debate:  126 

 127 

1. Reforma do Regimento: O coordenador Edson Teles informou que desde o ano passado 128 

está sendo revista a regimento do CAAF para que se adeque a regulação da Unifesp para órgãos 129 

complementares. Carla Osmo coordenou a revisão do regimento para que ele tenha uma forma 130 



que se adeque a rotina cotidiana de trabalho do CAAF. A ideia foi incorporar no regimento às 131 

práticas do CAAF, distribuição de tarefas e desenvolvimentos de ideias e que dialogue com a 132 

revisão de órgãos complementares da reitoria. 133 

A partir do antigo regimento foi desenvolvido a proposta do novo regimento, às mudanças 134 

foram sendo trabalhadas nas reuniões internas da equipe do CAAF.  135 

Javier elogiou a metodologia do regimento e sugeriu separar os arquivos que serão modificados 136 

e compará-los com os originais para realizar para realizar a votação artigo por artigo por parte 137 

do conselho. Carla falou da dificuldade de realizar a sobreposição, mas seria possível ir 138 

passando e apontando aquilo que tiver acarretado uma mudança substancial.  139 

Edson comentou que a nova redação mudou a disposição dos artigos e que seria bom pensar 140 

artigo por artigo e o que for mudança de conteúdo retomar ao anterior, também reforçou que a 141 

reforma do regimento não precisa ser aprovada nesta reunião do conselho e que também existe 142 

uma reformulação dos regimento da Unifesp que impacta no regimento do CAAF. Então, seria 143 

interessante, esperar a aprovação do regimento da Unifesp.  144 

Edson falou que a principal sugestão de mudança é em relação a nova representação do 145 

conselho e que merece destaque. O segundo ponto de maior impacto da mudança do regimento 146 

interno do CAAF seria em relação a regulação dos servidores da Unifesp e pesquisadores que 147 

não são do CAAF, mas poderiam vir a realizar atividades no centro e a inclusão de 148 

“colaboradores” que seriam pessoas sem vínculo com a Unifesp, mas que realizariam alguma 149 

atividade no CAAF. 150 

Também foi comentada da questão do coordenador e presidente, onde alguns órgãos tem os 151 

dois e outros uma figura ou outra. A sugestão de solução desta questão para o CAAF é a mesma 152 

pessoa exercer a mesma função. Javier falou que toda Unifesp faz isso, pois os pró-reitores já 153 

são presidentes dos conselhos.  154 

Raiane sugeriu olhar o que já foi votado no regimento da Unifesp para atualizar o nosso 155 

regimento de forma a ficar acobertado pela regulação dos órgãos complementares.  Edson 156 

reforçou falou que o texto não foi inovado, foi aproveitado do regimento que já está em vigor 157 

e que é necessário ajuste de texto para adequar o alinhamento com a regulação maior da 158 

Unifesp. Raiane sugeriu fechar os pontos menores e após fechamento da nova regulação da 159 

Unifesp fechar os pontos mais polêmicos e sugerir o que não for coberto. Edson falou que será 160 

feita nova consulta a Unifesp para sanar a questão do coordenador/presidente do conselho. 161 

Desirée falou da importância de ressaltar que este cargo deve ser eleito pelo CAAF e não 162 

indicado.  163 

Raiane questionou dois pontos 1) Ingresso nas pessoas do CAAF que são lotadas em outro 164 

lugar. Como contariam isso na carga horária delas? sugeria colocar no regimento o pedido de 165 

autorização da chefia para institucionalizar, oficializar a participação e parceria em outro lugar; 166 

2) Em relação a dinâmica de atividades do CAAF. Como propor que e quem irá avaliar essas 167 

atividades? Raiane sugeriu a criação de uma espécie de comissão acadêmica para propor 168 

diretrizes, fazer uma primeira análise e depois levar ao colegiado.  169 

Bruno sugeriu ver estas questões com bastantes cuidado devido aos aspectos políticos e 170 

científicos e que deve ser pensando tudo nos mínimos detalhes.   171 

Bruno destaca o artigo 10 e 9º que se refere a eleição de pares. “Quem são esses pares? todos 172 

os docentes? docentes do CAAF? Mandato de dois anos coincide com coordenação do caaf? 173 

Como proceder se a pessoa desiste de participar do conselho, para não ter implicações futuras 174 



que imobilizem o conselho. Há previsão de quórum?” Destaca que as vezes é melhor um 175 

conselho enxuto para garantir que decisões aconteçam. Reforçou que o ajuste de regimento 176 

pode trazer implicações políticas, e que deve ser flexível, para quem precisar entrar e sair. Carla 177 

destacou que a participação de professores de outros departamentos também está leva ao fato 178 

de o professor ter que desenvolver atividades fixas no CAAF, de tal maneira.  179 

Bruno questionou a questão dos discentes que são um caso especial devido a passarem menos 180 

tempo no CAAF. Javier falou que no CAAF isto é complicado devido a periodicidade dos 181 

cursos do centro, o que pode acarretar em ausência da representação.  182 

 183 

Continuamente, Edson comentou de estender o pedido de autorização da chefia até para TAE’s 184 

do CAAF para garantir às horas trabalhadas do servidor. Carla falou que existe previsão de 185 

quórum mínimo ⅔ dos membros do conselho para eleição.  Javier questionou a viabilidade de 186 

juntar ⅔ do conselho e que poderia ser pensada outra estratégia. Desirée questionou que isto 187 

pode não ser tão difícil, uma vez que metade do conselho é de pessoas que já trabalham 188 

diariamente no CAAF. Edson destacou que a escolha das cadeiras no conselho é uma escolha 189 

política, para incluir ou retirar direito de participação, pensando em quem são os parceiros. Por 190 

fim, Edson encerrou este ponto informando que serão trazidos às sugestões de mudanças 191 

estruturadas e às alterações propostas pelo novo regimento da Unifesp para o debate na próxima 192 

reunião.   193 

 194 

2. Doação do Instituto Galo da Manhã: Raine trouxe um histórico da relação do instituto 195 

Galo da manhã e Unifesp. Disse que o instituto é de uma pessoa física e entrou em contato com 196 

a Unifesp para fazer uma doação em projetos de direitos humanos. A pessoa disse que queria 197 

fazer uma doação especifica para o CAAF. O doador se comprometeu a fazer 2 aportes 198 

financeiros em 2020, o primeiro já realizado, o segundo será em novembro 2020.  199 

Assim, o Planejamento do CAAF foi feito par segundo semestre 2020 e primeiro de 2021.  200 

Edson explicou que às atividades a serem realizadas por meio da doação foram dívidas em dois 201 

blocos pesquisa e formação. A Pesquisa será em relação os crimes de maio, levantamento de 202 

homicídios de pessoas trans na grande São Paulo e crimes de 2012. 203 

Edson apresentou o orçamento dos projetos e às contratações no documento do projeto enviado 204 

aos membros do conselho previamente (arquivo 10_projeto doação instituto galo). Edson falou 205 

que o CAAF está aguardando a aprovação do projeto de parceria com o instituto galo da manhã 206 

por parte da Unifesp. O projeto dos crimes de 2012 está dependendo do convenio com a 207 

defensoria pública e o projeto trans até o momento só envolve o Núcleo Trans da Unifesp. 208 

Raine falou que o processo de convenio com o galo está sendo analisado pela procuradoria da 209 

universidade e seguira o para assinaturas, após isto os editais poderão ser abertos. Também 210 

sugeriu fazer reuniões de alinhamento dos projetos. Edson destacou que o deposito do Instituto 211 

Galo aa Manhã foi feito, mas o uso do dinheiro depende da aprovação do convenio pela 212 

Unifesp. As doações, projetos e parcerias com o Instituto Galo da Manhã foram aprovadas pelo 213 

conselho.  214 

 215 

3. Novos projetos de pesquisa (Pessoas trans e Crimes de 2012): Edson apresentou o projeto 216 

de pessoas trans pelo documento enviado previamente ao conselho (arquivo 11_pre 217 

Porjetopessoastrans).  Informou que a emenda parlamentar da deputada Erica Malunguinho 218 



que serviria de aporte financeiro para o projeto não saiu para este ano, mas a deputa se 219 

comprometeu para o próximo disponibilizar a verba. 220 

Bruno citou o projeto da USP financiado por Suplicy pode ser uma parceria interessante ao 221 

projeto do CAAF. Edson sugeriu uma parceria com a frente LGBT do estado de São Paulo. 222 

Edson apresentou o projeto de 2012 através do documento enviado previamente (11_ arquivo 223 

intençãoPorjetos cirmes 2012). Ressaltou a importância da parceria com a defensoria para o 224 

desenvolvimento do projeto. O encaminhamento dos projetos foi aprovado pelo conselho. 225 

 226 

 227 

4. Relatório 2019 e Planejamento 2020 228 

 229 

Edson apresentou os recursos financeiros de 2020 e explicou os seus usos de acordo com 230 

arquivo previamente enviado (arquivo 12b_Planejamento Caaf_2020). Falou da reforma da 231 

nova casa do CAAF e que o projeto de reforma do imóvel está na Proplan. Edson falou que a 232 

empresa responsável pelo projeto executivo já está contratada. Também confirmou que a nova 233 

sede do CAAF uma casa própria da Unifesp e pertencente a reitoria.  234 

Posteriormente informou que o CAAF tem até julho de 2021 para executar às emendas 235 

parlamentares recebidas.  236 

Foi ressaltado que a emenda da deputada Natalia Bonavides pode ser usada para o 237 

desenvolvimento de uma base de dados para o CAAF. Javier citou que tinha um esboço de 238 

projeto a ser planejado pela T.I da Unifesp para as pesquisas post mortem e apresentou o 239 

relatório da T.I da Unifesp na época ao conselho e posteriormente faria o envio do documento 240 

via e-mail. Edson passou o informe de alguns problemas políticos em relação a criação da base 241 

de dados e que isso pode ser sanado na audiência.  242 

 243 

5. Protocolos de trabalho:  Edson apresentou a ideia de protocolos de atividades para o CAAF 244 

de acordo com o arquivo enviado previamente (13_proposta de protocolos). Sugeriu, de acordo 245 

com a proposta de Raine, adotar uma comissão técnica para avaliação e parecer de projetos, de 246 

eventos e serviços. Javier sugeriu colocar no regimento a composição da comissão e os 247 

procedimentos administrativos a ser desenvolvido para aprovar.   248 

 249 

Às 20h:28min, o coordenador do CAAF|Unifesp Edson Teles encerrou a reunião.  250 

 251 

Paulo, 20 de junho de 2020. 252 


