
C H A P A  I C H F  +  J U N T A S                                            

F L A V I A  R I O S  E  R E N A T A  

G O N Ç A L V E S  

CARTA AO ICHF 

Niterói, 31 de Janeiro de 2023. 

Prezada comunidade do ICHF, 

 

Escrevemos essa breve carta para que 

conheçam nossa proposta de gestão para o 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, nosso 

ICHF. 

 

Sabemos que, neste período, muitos estão de 

férias. Mesmo assim, convidamos todos e todas 

para a participação democrática que envolve 

o processo eleitoral de escolha da direção do 

ICHF para a gestão 2023-2027. 

 

Serão quatros anos de grandes desafios e de 

reconstrução de nossa convivência comum, 

pós-pandemia. 

Por isso, esperamos contar com cada uma e 

cada um de vocês nessa nova jornada. 

Conheçam nossa plataforma com os projetos e 

metodologias de trabalho. 

Conheçam também um pouquinho de nós. 

 

Vamos + Juntas ?   CHAPA ICHF + JUNTAS                                           

Flavia Rios e Renata Gonçalves 

 

 

     Quem Somos?? 
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                                                                     ICHF + Juntas 
 

Eu sou Flavia Rios, candidata à direção do ICHF. Sou 

professora do Departamento de Sociologia e 

Metodologia das Ciências Sociais e integro o PPGS/UFF. 

Estou na UFF faz cinco anos. Antes, trabalhei na UFG, no 

Instituto Federal de São Paulo (IFSP)e na escola pública 

estadual Alberto Levy. Me formei em Ciências Socias na 

USP. Lá fiz a graduação, mestrado e doutorado.  No 

doutorado, estudei também em Princeton, NJ, EUA.  

Na UFF, já fui coordenadora do Curso de Ciências 

Sociais e Coordenadora de Estágio Discente.  Fundei 

com os estudantes de graduação e pós o Núcleo de 

estudos e pesquisa Guerreiro Ramos, o Negra/UFF. 

Integro várias associações científicas, como a Brasa, a 

LASA, a SBS e a ANPOCS. No meu percurso procuro 

trabalhar para além dos espaços tradicionalmente 

acadêmicos.  Defendo a Universidade Pública e a 

ciência pública também!!! 

Se quiser saber mais sobre mim, veja meu endereço do 

lattes (http://lattes.cnpq.br/./9491355582964341) e me 

encontre nas redes: @flavia_rios1 (Twitter) e @flaviamrios (Instagram).  

 

 

 

 Trabalho de campo e docência na Summer School em Harare, Zimbabwe, em janeiro de 2020. Acervo pessoal 

http://lattes.cnpq.br/9491355582964341
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Encontro de pesquisa do Núcleo NARUA, em 

novembro de 2022. Acervo pessoal 

 

Eu sou Renata Gonçalves, candidata à vice-

direção do ICHF. Sou professora do 

Departamento de Antropologia e integro o 

PPGA/UFF. Estou na UFF desde 2010. Me 

formei em Ciências Socias na UnB. Fiz 

mestrado e doutorado no IFCS da UFRJ.  No 

doutorado, estudei também no Instituto 

Universitário de Lisboa, em Portugal. Fiz pós-

doutorado na Universidade de Buenos Aires, 

Argentina, e na Universidade de Tübingen na 

Alemanha, com quem mantemos redes de 

pesquisa, intercâmbios e projetos conjuntos 

regulares. 

Na UFF, fui coordenadora do Bacharelado 

de Ciências Sociais de 2016 a 2019. E fui uma 

das coordenadoras do PIBID de Ciências 

Sociais. Atualmente sou vice-coordenadora 

do curso de Antropologia e coordeno o 

Núcleo de Antropologia das artes e 

sociabilidades urbanas, o Narua/UFF, que já 

tem 12 anos de fundação. 

Integro a Associação Brasileira de 

Antropologia e seu Comitê de Patrimônios e 

Museus. Neste ano de 2023, presido a 

organização da XIV RAM – Reunião de 

Antropologia do Mercosul. No meu percurso, 

já coordenei e tenho desenvolvido vários 

projetos de fomento à infraestrutura, 

nucleação, articulação de grupos de 

pesquisa, cooperação acadêmica, missões 

e intercâmbios visando a 

internacionalização. Defendo uma 

Universidade plural e atuante. 

Se quiser saber mais sobre mim, veja meu 

endereço do currículo lattes 

(http://lattes.cnpq.br/5444434236826175) e 

me encontre no site do Narua - 

https://narua.uff.br/ e nas redes do Narua 

@naruauff (Facebook). 

 

 

https://narua.uff.br/

