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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos 

doze dias do mês de agosto de 2015, na sala de Multiuso do IFCH. A reunião foi presidida 

pelo Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Marcos Tognon, secretariada por 

Maria Rita Gandara Santos e contou com a presença dos seguintes Coordenadores de 

Programas: Prof. Jansle Vieira Rocha (Ambiente e Sociedade), Prof. Omar Ribeiro Thomaz 

representando o Prof. Antonio Roberto Guerreiro (Antropologia Social), Profa. Joice Melo 

Vieira (Demografia), Prof. Michel Nicolau Netto (Sociologia), Prof. José Alves Freitas Neto 

(História). Os Professores Marco Antonio Caron Ruffino (Filosofia) e Prof. José Mauricio 

Paiva Andion Arruti justificaram suas ausências. O Prof. Tognon iniciou a reunião: 1. Ata da 

CPG de junho/2015 – a ata da reunião da CPG de junho foi aprovada. 2. Informes – a) Novo 

Curso da História: aprovado na CAPES, b) Prof. Tognon informou que um novo Regimento 

Geral de Pós-Graduação ainda não foi aprovado, somente após a aprovação que os 

Regulamentos dos cursos deverão ser atualizados. c) Contratação de estagiários para o 

Datacapes, pagamento com verba PROEX é mais fácil e viável. d) Prof. Tognon informou à 

PRPG que solicitará recursos novamente para auxiliar/manter os recursos financeiros dos 

cursos. Comprometeu-se a agendar reunião com a Profa. Rachel Meneguello. 3. 

Homologação das aprovações ad referendum – Foram homologadas as seguintes 

aprovações ad referendum de Revalidação de Diplomas: a)Fernando Gabriel Romero – 

parecer favorável – Doutorado História; b) Beatriz Rigoleto Campoy – parecer favorável – 

Mestrado Sociologia; c) Paula Daniela Fernández – parecer favorável – Doutorado 

Antropologia Social; d) Gustau Nerin Abad – parecer favorável – Doutorado Antropologia 

Social; e) Clayton Emanuel Rodrigues – parecer favorável – MestradoCiência Política; f) 

Maria Helena Cortez de Melo Pires – parecer favorável – Mestrado Antropologia Social; g) 

Alice Goulart Heeren de Oliveira – parecer favorável – Mestrado História. 4. 

Descredenciamentos – aprovação dos seguintes descredenciamentos: a) Prof. José Eduardo 

Ribeiro de Paiva – professor pleno – DCS; b) Prof. Edson do Prado Pfutzenreuter – professor 

pleno – DCS. 5. Credenciamentos – Foram aprovados os seguintes credenciamentos: a) Prof. 

José Eduardo Ribeiro de Paiva – professor participante – DCS; b) Prof. Edson do Prado 

Pfutzenreuter – professor participante – DCS; c) Prof. Antonio Florentino Neto – professor 

pleno – DCS; d) Profª Yanina Welp (University of Zurich) para coorientar o aluno Pedro 

Capra (Ciência Política); e) Prof. Dr. Jaeho Kang – Professor Visitante para ministrar 

disciplina eventual – Sociologia; f) Patricia Dalcanale Meneses – Professora Plena no 

Programa de Pós-Graduação de História. 6. Criação da Disciplina Eventual Sociologia 

SO169 – aprovado. 7. Acordos de Cotutela – foram aprovados os acordos de cotutela: a) 

entre a L’École des hautes Etudes en Sciences Sociales e UNICAMP, para defesa de Rodrigo 

Charafeddine Bulamah (Antropologia Social). Após aprovado pelo Departamento, CPG/IFCH 

e Congregação/IFCH, a PRPG solicitou alterações no Termo de Acordo, que deverá ser 

novamente aprovado pela CPG IFCH e Congregação IFCH, b) Entre a L’École des hautes 

Etudes en Sciences Sociales e UNICAMP, para defesa de Mayra Lafoz Bertussi 

(Antropologia Social). 8. Indicação de novos Coordenadores – Aprovação das indicações 

dos Coordenadores: a) Prof. José Alves de Freitas Neto como Coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em História, a partir de 01/08/2015, pelo período de 2 anos; b) Prof. Antonio 

Roberto Guerreiro Junior como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social, a partir de 01/08/2015, pelo período de 2 anos. 9. Compra de insumos 

para a impressão – Prof. Tognon informou que os valores deverão ser divididos entre os 
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programas proporcionalmente, porém diante dos valores apresentados a CPG não terá como 

arcar com a aquisição dos tonners. Prof. Omar sugere conversar com a Graduação, Profa. 

Suzana Durão. 10. Fase final de implantação das cotas nos Processos Seletivos dos 

Programas de Pós-Graduação – Prof. Tognon relatou sobre o Evento Acessibilidade na Pós 

Graduação, organizado pela Profa. Bárbara Geraldo de Castro com a participação da aluna da 

Antropologia Social Adriana Dias que falou sobre a importância da institucionalização da 

Comissão de Cotas na Universidade e no IFCH. Proposta: a) Solicitar junto ao SAE a previsão 

de bolsas tipo BAEF (hoje aplicadas apenas na graduação) para os cotistas da pós-graduação 

do IFCH que forem admitidos e pertençam à situação sócio econômica prevista por essa 

bolsa; b) Retomar o projeto arquitetônico de acessibilidade total no IFCH, por meio de projeto 

e recursos a serem solicitados junto à Reitoria da Universidade, em caráter de urgência, visto 

que não cumprimos positivamente a lei de acessibilidade a locais públicos; c) Solicitar vagas 

para os estudantes cotistas da pós-graduação do IFCH que forem admitidos e pertençam à 

situação sócio econômica prevista pelo Programa de Moradia estudantil da Unicamp; d) 

Solicitar transporte especial, se necessário, para os estudantes cotistas que residam na 

Moradia, atendendo o item acima; e) Solicitar ao Núcleo de Informática do IFCH, que 

atualmente desenvolve as páginas web do instituto, para que introduza recursos de 

acessibilidade nas respectivas páginas da CPG e dos Programas de Pós-graduação de nossa 

Unidade. 11. Versão Digital dos volumes finais de teses e dissertações – foram feitos os 

esclarecimentos sobre a informação da PRPG que não será mais exigido o exemplar impresso 

para homologação, apenas a versão digital. Também foi esclarecido que a Secretaria deverá 

receber os arquivos digitais por email como depósito e que o aluno deverá encaminhar a 

versão para a banca em concordância com o orientador. 12. Comissão de Ética e Pesquisas 

das Humanidades e Indicação de representação do IFCH ao CEP/Unicamp – A CPG 

decidiu pela indicação do Prof. Antonio Roberto Guerreiro Junior. 13. Indicação de 

representante discente para a Comissão de Publicações – Verificar se é possível ser o 

mesmo representante da Biblioteca IFCH. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral 

de Pós-Graduação encerrou a reunião. 


