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Plano de trabalho: atividades propostas para o ano 2018  

 

 

● Colaboração no processo de identificação das ossadas da Vala Clandestina          

do Cemitério Perus (Acordo de Cooperação com a Secretaria Nacional de           

Direitos Humanos e com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos) 

 

● Continuidade do projeto de pesquisa “Violência de Estado no Brasil: uma           

análise do crimes de Maio de 2006 na perspectiva da antropologia forense e             

da justiça de transição” (financiamento Fundo Newton / Conselho         

Britânico) 

 

● Preparação do livro com os resultados do Seminário Internacional         

“Violência de Estado: direitos humanos, antropologia forense e justiça de          

transição” 
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● Continuidade do Curso de especialização em Antropologia Forense e         

Direitos Humanos (apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública) 

 

● Preparação do Seminário Nacional de apresentação dos resultados do         

projeto sobre violência de Estado 

 

● Proposta de Cooperação com o Prof. John Albanese do Departamento de           

Sociologia, Antropologia e Criminologia (SAC) da Universidade de Windsor         

no Canadá para desenvolvimento de protocolos sobre análise de dados em           

antropologia forense 

 

● Elaboração e publicação do relatório final do projeto “Violência de Estado           

no Brasil 

 

● Desenvolvimento do projeto de pesquisa enquanto Professor Visitante “O         

papel da Arqueologia nos contextos forenses: avaliando métodos e técnicas          

de campo e de análise laboratorial”, pela Profa. Dra. Camila Diogo de Souza 
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● Desenvolvimento do projeto de pesquisa “Os Mortos Não Pesam Todos o           

Mesmo. Uma reflexão sobre a atribuição de identidade política às ossadas           

da Vala de Perus”, pela Dra. Desirée de Lemos Azevedo  

 

● Desenvolvimento do projeto de pesquisa “Em busca da identidade: o campo           

da Antropologia Forense no Brasil,” pela Dra. Katarzyna Górka  

 

● Projeto de criação de uma base nacional de medidas antropométricas de           

mãos e estaturas para desenvolvimento de protocolos de identificação         

forense  

 

● Projeto de criação de uma base digital de ossos digitalizados em 3D para             

pesquisas forense 
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