Teses defendidas no PPGAS/UFSC em 2013
Daniel Scopel, 20/05/2013, “Uma etnografia sobre a pluralidade de
modelos de atenção à saúde entre os índios Munduruku na Terra
Indígena Kwatá Laranjal, Borba, Amazonas: Práticas de autoatenção,
xamanismo e biomedicina”.
Rose Mary Gerber 09/05/2013, “Mulheres e o mar: uma etnografia
sobre pescadoras embarcadas na pesca artesanal no Litoral de Santa
Catarina, Brasil”.
Everton Luis Pereira, 08/07/2013, “Fazendo cena na cidade dos mudos”: Surdez, práticas sociais e uso da língua em uma localidade no
sertão do Piauí.

Dissertações defendidas no PPGAS/UFSC em 2013
Rocio Esther Barreto Paucar 18/02/2013, “Circulações wachiperi entre as terras altas e baixas e os dilemas de território e propriedade na
Amazônia Peruana”.
Rafael de Medeiros Knabben, 28/02/2013, “O uso ambíguo da força:
uma leitura antropológica das narrativas de policiais federais argentinos de Buenos Aires”.
Leticia Grala Dias 28/02/2013, “O poder da e na voz delas: benzedeiras
da ilha de Florianópolis/SC”.
Ana Paula Casagrande Cichowicz, 01/03/2013. “Jesus era um bom
cigano!”: as histórias bíblicas rom kalderash e a interface entre a romanicidade e o evangelismo”.
Anna Carolina Horstmann Amorim, 01/03/2013. “Nós já somos uma
família, só faltam os filhos”: maternidade lésbica e novas tecnologias
reprodutivas no Brasil.
Brisa Catao Totti, 08/03/2013. “Os Yanomami, a Hutukara e os desafios
de seu pacto político”.
Caroline Soares de Almeida, 11/03/2013. “Boas de bola”: Um estudo
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sobre o ser jogadora de futebol no Esporte Clube Radar durante a
década de 1980.
Nádia dos Santos Aguiar, 18/03/2013, God gave rock and roll to you.
Uma mão na guitarra, a outra na Bíblia - uma etnografia dos “roqueiros de Cristo”.
Gabriel Luis Rosa 05/04/2013, “A vida nas ruas e as formas de sociabilidade: Estudo etnográfico das ressignificações do espaço urbano de
Florianópolis(SC)”.
Nádia Philippsen Fürbringer, 10/04/2013, “Coleções etnográficas:
objetos, fotografias e registros de campo. Novas articulações e ressignificações”.
Tania Larisa Solar Lopez, 29/04/2013, “Morte pela própria mão: Estudo
etnográfico de narrativas dos Mapuche Pewenche do Alto Bío Bío, no
Chile, sobre suicídios acontecidos nas comunidades”.
Sabrina Flavia Testa 13/05/2013, Os mínimos indícios de Comunhão e
Libertação: etnografia de um movimento católico conservador.
Charles Raimundo da Silva 27/06/2013, Remando no mesmo bote: a
experiência diaspórica de “angolanos/as” refugiados/as em Itajaí/SC
e seus desdobramentos identitários.
Dalila Floriani Petry, 19/07/2013, Uma outra floresta, a digital: Descrição sociotécnica do Floresta Digital, programa de “inclusão digital”
do governo estadual do Acre.
Adriana Ines Strappazzon, 30/08/2013, “Pelos caminhos de manivas e
mulheres: Conhecimento, transformação e circulação no Alto Rio Negro”.
Julia Machado Souza, 06/12/2013, O fim do Antropocentrismo? Propostas para repensar o não humano a partir de militâncias em defesa
dos animais na cidade de Florianópolis/SC.
Diogo Virgilio Teixeira, 11/12/2013, Integralidade, interagência e educação em saúde: uma etnografia da Naturologia.
Eduardo Héctor Ferrraro, 18/12/2013, Transformações culturais no
gauchismo através da música.
ILHA

volume 15 – números 1 e 2

396

