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 6 

No primeiro dia do mês de fevereiro, do ano de dois mil e vinte dois, às quinze horas, 7 

reuniu-se via plataforma Google Meet o Conselho do CAAF para discutir os assuntos a seguir. 8 

Presentes: Javier Amadeo, Edson Teles, Carla Osmo, Diana Silva, Aline Rocco, Joana Barros, 9 

Aline Feitosa de Oliveira, Rebeca Padrão e Renan Quinalha. Justificaram a ausência Raiane 10 

Assumpção e Bruno Comparato. O coordenador Edson Teles optou por dar início à reunião 11 

pela ordem do dia, deixando os informes para o final da reunião. Apenas começou com a 12 

apresentação da profa Diana Silva (primeiro informe previsto). Passando à ordem do dia, partiu 13 

do segundo ponto: destinação dos remanescentes ósseos da Vala de Perus. Informou que os 14 

donos da casa a venderam para as construtoras que estão fazendo obras no entorno, e a 15 

incorporadora mandou notificação à Unifesp de que CAAF precisa sair de lá até 25 de junho. 16 

O CAAF já está próximo de finalizar o que está previsto no plano de trabalho com o qual se 17 

comprometeu – ele deve ser encerrado até o fim de fevereiro, no máximo começo de março. O 18 

pedido do imóvel gera dois problemas: 1) para onde serão levados os remanescentes ósseos – 19 

houve reunião com prefeitura para que o memorial esteja previsto no edital de concessão do 20 

cemitério, mas não há tempo hábil para que isso se concretize antes da necessidade de saída do 21 

CAAF da casa; 2) em parte das caixas há misturas ósseas, havia o plano de se iniciar uma 22 

segunda etapa dos trabalhos focada nas misturas, mas essa questão não avançou no governo 23 

atual. A proposta da reitoria é encaminhar o problema para a audiência do dia 11/fev. Javier 24 

questionou se do ponto de vista formal não seria melhor tratar essa questão como informe, já 25 

que não há deliberação a ser feita pelo Conselho, e lembrou da importância de se organizar os 26 

documentos e informações. Aline Oliveira destacou que há bolsistas trabalhando para finalizar 27 

os cortes, preencher da base de dados e organizar a documentação. Javier afirmou que é 28 

fundamental recuperar os documentos referentes à transferência e recebimento dos 29 

remanescentes ósseos, e documentar a transferência que será realizada. Edson concordou que 30 

está fora da alçada do Conselho fazer alguma deliberação sobre este ponto da ordem do dia, e 31 

lembrou que a contratação de bolsas para organização das informações da Vala de Perus foi 32 

financiada por emenda parlamentar da deputada Natalia Bonavides. Passou-se ao ponto 3 da 33 

pauta, sobre emendas parlamentares (Isa Penna, Luiza Erundina e Ivan Valente). Edson disse 34 



que as emendas foram confirmadas mas pode ainda haver cortes. A Luiza Erundina e Ivan 35 

Valente foram pedidos 200 mil destinados a custear bolsas, mas as respostas foram diferentes. 36 

Erundina ao confirmar a emenda, confirmou no valor de 500 mil. A emenda da Isa Penna foi 37 

destinada para um projeto conjunto dos Observatórios. Javier sugeriu uma discussão mais 38 

sistemática sobre busca e uso de recursos do CAAF. Edson propôs que seja feita reunião com 39 

esse objeto. Sobre o ponto 4 da ordem do dia, foi aprovada a Ata do Conselho do CAAF de 22 40 

de outubro de 2021. Sobre o primeiro ponto da ordem do dia, a transferência do curso 41 

"Antropologia Forense e DH" para o campus Unifesp de São José dos Campos, processo SEI 42 

23089.000835/2021-75, Edson informou que a edição atual do curso coordenado por Claudia 43 

Plens (segunda turma do curso) está sendo finalizada, segundo Claudia seria encerrada 44 

(inclusive TCCs) no primeiro semestre de 2022. Informou ainda que Claudia fez consulta sobre 45 

a possibilidade de transferir o curso para o campus São José dos Campos. O curso seria 46 

preservado como um curso do CAAF, coordenado por ela, embora a equipe do CAAF não 47 

participe de sua concepção e execução. Edson decidiu submeter a consulta à deliberação do 48 

Conselho. Javier lembrou que o curso começou no CAAF como parte do projeto Crimes de 49 

Maio, com preocupação, a partir da experiência com a Vale de Perus, com a necessidade de 50 

formação de peritos forenses. A primeira edição foi financiada pelo Fundo Newton e Claudia 51 

sempre coordenou. Javier disse ainda acreditar que independentemente da transferência desse 52 

curso, o CAAF deveria ter ainda um curso sobre antropologia forense e direitos humanos, já 53 

que o curso faz parte da sua origem e é tão importante. Edson chamou a atenção para o fato de 54 

que a deliberação a ser realizada é sobre a possibilidade de o Curso ser mantido como um curso 55 

do CAAF, sem submissão para novo credenciamento, sendo oferecido no campus de São José 56 

do Campus. Aline Rocco disse que se é para o curso seguir como está acontecendo e ir para o 57 

campus São José dos Campos, ela é contrária. Renan disse que o pedido está formulado de uma 58 

forma confusa e, dessa maneira, não consegue compreender o que está sendo requerido e 59 

opinar. Edson esclareceu que se trata de não credenciar um novo curso, mas fazer o 60 

recredenciamento, para abertura de nova turma no Campus São José dos Campos. Joana fez 61 

esclarecimentos sobre o processo de credenciamento de cursos de especialização. Rebeca disse 62 

que para concluir os módulos do curso em andamento, é favorável, mas se a intenção é fazer 63 

um curso em São José dos Campos sem a equipe do CAAF, deveria ser feita inscrição de um 64 

novo curso, sem o nome do CAAF. Edson esclareceu que em relação à turma atual não há o 65 

que ser deliberado, ele poderá ser concluído. Seria recredenciar o curso do CAAF para ser 66 

realizado em São José dos Campos, por isso a necessidade de aprovação do Conselho. Ou seja, 67 

submete-se à votação se o Conselho autoriza que o curso a ser realizado em São José dos 68 



Campos seja um curso do CAAF. Foi deliberado que, para que o curso seja um curso do CAAF, 69 

é necessário reformular e adequar a concepção do curso aos projetos e condições físicas e 70 

estruturais atuais do CAAF. Javier sugeriu que Claudia seja convidada para apresentar uma 71 

nova proposta condizente com a configuração atual do CAAF. Foi decidido assim pela não 72 

aprovação do recredenciamento do curso como um curso do CAAF a ser realizado no campus 73 

São José dos Campos, e que Claudia futuramente seja convidada para reformular o curso no 74 

CAAF. Edson passa a realizar os informes, com o ponto 2, sobre andamento dos projetos (Vida 75 

Trans; Paraisópolis; Empresas e Ditadura; Movimentos de Mães; Base de Dados Forenses). 76 

Sobre o Projeto Vida Trans Viva: a primeira etapa foi realizada, com levantamento de casos e 77 

montagem de uma base de dados; está sendo preparada uma etapa de conversa com familiares, 78 

com o trabalho de uma bolsista do Galo da Manhã, a Bru. Paraisópolis: foram lançados os 9 79 

vídeos, foi entregue relatório parcial de análise forense que contribuiu com a denúncia, o 80 

relatório completo será entregue ao longo do ano, o convênio com a Defensoria foi assinado. 81 

Base dados: com a emenda da Natália Bonavides foi contratada equipe de bolsistas de São José 82 

dos Campos para montar a base de dados e atualmente outra equipe de bolsistas está 83 

trabalhando no preenchimento, o financiamento vai até junho. Sobre o Projeto Movimento de 84 

Mães: Aline Rocco informou que o projeto “Direitos Humanos, denúncia e organização: a 85 

resistência de mães e familiares de vítimas contra a violência de Estado no Brasil” é uma 86 

continuação do projeto Crimes de Maio, mas com foco nas resistências; o projeto está sendo 87 

fechado para cadastrar no CEP, estão testando metodologia, trabalham em duplas envolvendo 88 

mães pesquisadoras; estão buscando financiamento com a Conectas e a Open Society; 89 

conseguiram quatro meses de bolsas para mães que não estavam contempladas com bolsas 90 

ainda; Javier conta que se organizaram com a Conectas para participar de edital da ONU, 91 

encaminharam essa proposta, terão resposta em meados deste ano, e chamou a atenção de que 92 

para além dessa possibilidade de financiamento, a parceria com a Conectas é interessante; 93 

Javier falou também que estão retomando conversas institucionais para organização do banco 94 

de dados na plataforma da Unifesp, há questões do repositório e do STI sobre segurança dos 95 

dados, e sobre desenho; Edson lembrou que são 3 bolsistas do Galo da Manhã trabalhando 96 

nesse projeto, e sugeriu que seja pensado um projeto geral do CAAF para desenvolvimento de 97 

um banco de dados para todos os projetos. Em seguida, se passa ao ponto 3 sobre os 98 

Observatórios (Proteção dos DH; Violência contra a Mulher; Violência Racial), quando Carla 99 

apresentou as atividades que estão sendo realizadas pelos observatórios, bem como o projeto 100 

de ações articuladas que os três observatórios construíram. O projeto foi enviado para pedido 101 

de fomento por emenda parlamentar de Isa Penna, e a emenda foi confirmada. Quanto ao ponto 102 



4 (LabIH), Edson informou que o CAAF recebeu a máquina, documentos referentes aos 103 

equipamentos estão em trâmite, o restante do valor custeará bolsas, e há a ideia de reunir 104 

pessoas que possam se credenciar para pós doutorado no projeto; foi assinado convênio com a 105 

Polícia Civil do RJ para recebimento das ossadas de Petrópolis, será o primeiro caso que abrirá 106 

as atividades do LabIH. Será ainda organizada coleta de material genético voltada à 107 

identificação de pessoas desaparecidas no estado de SP. Sobre o ponto 5 (cursos de 108 

especialização), Joana contou sobre a edição atual, a necessidade que houve de conversão à 109 

modalidade de ensino remoto em razão da pandemia, e que início de junho é o prazo para 110 

entrega do TCC. No fim do ano passado foi pedido recredenciamento do curso com pequenas 111 

modificações. Para a nova turma pensam uma participação cada vez mais intensa dos projetos 112 

do CAAF no curso. O edital da terceira turma está aberto, inscrições encerraram ontem, 113 

primeira etapa da seleção será feita na sexta-feira 4/2, serão 25 vagas. Se tudo der certo a 114 

terceira turma será iniciada junto com o começo do ano letivo da graduação na Unifesp. Sobre 115 

o ponto 6 (comunicação) as pessoas que participam não estavam presentes. Sobre o ponto 7 116 

(Convênios com Defensoria e Polícia Civil RJ), os informes haviam sido passados ao ser 117 

apresentada a situação dos projetos Paraisópolis e LaBIH. Sobre o ponto 8 (reforma da nova 118 

sede), erros na reforma estão em processo de retificação, está adiantado o processo no CAAF 119 

para autorização da obra na prefeitura. Sobre o ponto 9, Carla comentou da aprovação pelo 120 

CNRS do financiamento ao projeto franco-brasileiro “Contribuições da América Latina para a 121 

construção de um direito comum, no qual o CAAF entrou como entidade parceira, tanto para 122 

apresentar uma pesquisa sobre o caso Volkswagen quanto para apresentar o relatório final do 123 

projeto Empresas e Ditadura. O financiamento será de aproximadamente 5 mil euros por ano, 124 

durante 5 anos, para custear viagens de equipe para missões e seminários. 125 

Sem mais pontos de pauta, a reunião foi encerrada às 17 horas. 126 

 127 

São Paulo, 1 de fevereiro de 2022 128 


