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Esta  pesquisa  visou  desenvolver  uma  etnografia  do  processo  de  reestrutura o  do
Setor de Tecnologia da UFPR e de suas conseq ncias. Contudo, analisei inicialmente
como  a  poss vel  recoloca o  e/ou  remanejamento  de  todos  os  envolvidos
(professores, servidores e, possivelmente os alunos), torna-se um ponto nevr lgico
neste  processo,  pois  tomando  como  ponto  de  partida  e  refer ncia,  as  instala es
f sicas e concretas dos demais rg os subordinados e constituintes do determinado
setor,  os  professores,  especificamente,  seriam  retirados  de  seus  respectivos
departamentos,  sendo  recolocados   disposi o  da  Ger ncia  Administrativa  na
Coordena o  de  Pessoal.  Entretanto,  nosso  interesse  visou,  precisamente,  as
rela es e n o os indiv duos e, consequentemente, o conjunto e n o os elementos.
Sendo  que,  por  isso,  servi-me  da  abordagem  antropol gica.  Por m,  conforme  nos
mostrou a etnografia, algumas quest es relevantes foram e s o aquelas que dizem
respeito  a  distin o  e  afirma o  da  identidade  profissional  dos  professores,
enquanto  membros  de  determinado  Departamento  Acad mico.  Desta  forma,  a
pesquisa demonstra que as reflex es apresentadas por Manuela C. da Cunha, acerca
da  identidade,  bem  como  a  de  E.E.  Evans-Pritchard,  acerca  da  segmenta o  e
oposi o, como princ pio que organiza os grupos quando em processo de intera o,
inspiraram  e  balizaram  este  trabalho.
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Monografia (gradua o) - Universidade Federal do Paran . Setor de Ci ncias
Humanas, Letras e Artes. Curso de Ci ncias Sociais.
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