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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos 

treze dias do mês de abril de 2016, na Sala da Congregação do IFCH. A reunião foi presidida 

pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Prof. Oswaldo 

Martins Estanislau, secretariada por Sônia Beatriz Miranda Cardoso e contou com a presença 

dos seguintes Coordenadores de Programas: Profa. Leila da Costa Ferreira (Ambiente e 

Sociedade), Prof. Antonio Roberto Guerreiro Junior (Antropologia Social), Profa. Yara 

Adário Frateschi (Filosofia), Prof. Michel Nicolau Netto (Sociologia). A Profa Tirza Aidar 

substituiu a Profa Joice Melo Vieira, que justificou sua ausência. Justificaram ausência, ainda, 

os Professores Marcos Tognon, José Alves de Freitas Neto e José Maurício  Paiva Andion 

Arruti. O Prof. Oswaldo iniciou a reunião: 1. Ata da CPG de março/2016 – A ata da reunião 

da CPG de março/2016 foi aprovada sem alterações. 2. Homologações das aprovações ad 

referendum – Foram homologadas as aprovações ad referendum: a) Credenciamentos dos 

Professores: (i) Carolina Branco de Castro Ferreira – colaboradora, exclusivamente para 

ministrar disciplinas (Antropologia Social); (ii) Fabio Maia Bertato – colaborador, 

exclusivamente para coorientar o doutorando João Claudio Toniolo (Filosofia); (iii) Juliana 

Bueno – colaboradora, exclusivamente para orientar os mestrandos Igor de Camargo e Souza 

Câmara e Edson Vinícius Bezerra (Filosofia); (iv) Silvia Hunold Lara – plena (História); (v) 

André Leonardo Chevitarese – colaborador (História); (vi) Monique Hulshof – plena 

(Filosofia); (vii) Michael McDonald Hall – colaborador (História). b) Descredenciamentos 

dos Professores: (i) Maria Clementina Pereira Cunha (História); (ii) Anat Falbel (História); 

(iii) Marcos Antonio Alves do Valle (História); (iv) André Leonardo Chevitarese – pleno 

(História); (v) Álvaro Penteado Crosta (Ambiente e Sociedade); (vi) José Augusto Guilhon 

Albuquerque (Ambiente e Sociedade); (vii) Marko Synesio Alves Monteiro (Ambiente e 

Sociedade); (viii) Roberto Donato da Silva Júnior (Ambiente e Sociedade). c) Alteração na 

Presidência da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, que passa a ser 

exercida pela Coordenadora do Programa, Profa Yara Adário Frateschi. Não haverá alteração 

na composição da subcomissão. d) Revalidação de Diploma de Giovanni Fresu – parecer 

favorável (Doutorado em Filosofia). 3. Credenciamento – O credenciamento do Prof. Luis 

Felipe Sobral como colaborador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, 

exclusivamente para coorientar o doutorando Rafael do Nascimento Cesar, foi aprovado. 4. 

Descredenciamentos – Foram aprovados os descredenciamentos, desde que não sejam 

coorientadores de alunos, dos Professores: a) Rubem Murilo Leão Rego (Sociologia); b) 

Laymert Garcia dos Santos (Sociologia); c) José Marcos Pinto da Cunha (Sociologia); d) 

Omar Ribeiro Thomaz (Sociologia); e) Carlos Alberto Dória (Sociologia); f) Cristiano Ferraz 

(Sociologia), g) Jaeho Kang (Sociologia); h) João Carlos Soares Zuin (Sociologia); i) Jorge 

Lobo Moglioli (Sociologia); j) Marco Vanzulli (Sociologia). 5. Troca de orientadores – 

Foram aprovadas as seguintes trocas de orientadores: a) Juliano Tomasel (Doutorado 

Filosofia) passa a ser orientado pelo Prof. Daniel Omar Perez em virtude da aposentadoria do 

Prof. José Oscar de Almeida Marques; b) Ludmila Helena Rodrigues dos Santos (Doutorado 

em Ciências Sociais) passa a ser orientada pela Profa Amnéris Maroni; c) Bruno Souza da 

Silva (Doutorado em Ciência Política) passa a ser orientado pela Profa Andréa Marcondes de 

Freitas em razão de mudança do tema da tese. 6. Prorrogação do prazo de integralização 

da aluna Claudia Tolentino Gonçalves – A Comissão de Pós-Graduação aprovou o pedido 

de prorrogação por seis meses do prazo de integralização da aluna Ana Flávia de Faria 

Cholodovski, Doutorado em Fistória, em razão de licença maternidade. 7. Prorrogação de 
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mandato – Foi aprovada a prorrogação de mandato do Prof. Oswaldo Martins Estanislau do 

Amaral como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, por dois 

anos, a partir de 01/05/2016. 8. Autorização para recebimento do diploma de Doutorado 

em História do aluno Deivison Gonçalves Amaral – Durante o doutorado, foi firmado 

acordo de cotutela com a Universidade Paris 1. Quando do agendamento da defesa, o aluno 

não informou sobre a existência da cotutela, sendo realizada a defesa sem observar a 

composição da banca estabelecida no acordo. Após a defesa, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

solicitou esclarecimentos quanto ao não cumprimento do acordo de cotutela. O Prof. Cláudio 

Batalha, orientador do aluno, esclareceu que, em razão da proximidade do prazo de 

integralização do estudante, não havia tempo hábil para seguir os procedimentos previstos 

(preparação de uma versão do trabalho em francês e constituição da banca conforme 

acordado). A Pró-Reitoria de Pós-Graduação solicitou que a Universidade Paris 1 fosse 

informada quanto ao não cumprimento do acordo e se manifestasse formalmente a respeito. O 

aluno, após a defesa, apresentou a versão final e teve sua ata homologada, mas aguarda 

manifestação formal da Universidade Paris 1 para que possa retirar seu diploma. A Comissão 

de Pós-Graduação decidiu que o aluno deve, conforme determinação da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, aguardar a manifestação formal da Universidade Paris 1. 9. Evento Debate das 

Cotas – Será realizado um evento celebrativo para divulgar a adoção de cotas para alunos de 

pós-graduação do IFCH. As atividades serão realizadas em apenas um dia, sendo sugeridas 

duas datas: 31/05/2016 ou 07/06/2016. Quanto ao conteúdo do evento, o Prof. Michel 

apresentou uma proposta, que foi debatida pelos Coordenadores. Decidiu-se que o evento será 

composto por 4 mesas de debates, conforme segue: Mesa 1/Abertura do Evento – Mesa 

composta por 2 ou 3 professores externos. Balanço de Programas que implementaram as cotas 

há mais tempo. Os debatedores seriam pautados a discutir: modo de ingresso, modo de 

acompanhamento, políticas de permanência.  Mesa 2 – Implementação das cotas na Pós-

Graduação do IFCH. Prof. Marcos Tognon apresentaria um balanço geral. Cada Programa 

relataria sua experiência, através dos Coordenadores e outras pessoas envolvidas no processo. 

Mesa 3 – Mesa formada por alunos, de preferência aqueles que já passaram por cursos com 

cotas. Mesa 4/Encerramento do Evento – Mesa formada por autoridades da Fundação Ford, 

Unicamp e, se possível, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Balanço do 

evento. Os custos para a vinda dos professores para o evento serão divididos entre os 

Programas. Paralelamente ao evento, será feita uma conversa mais aprofundada sobre a 

implantação das cotas, abordando um balanço (perdas e ganhos), aspectos jurídicos, a 

inserção dos alunos cotistas na pós-graduação (com consulta a professores de disciplinas 

obrigatórias dos programas). A sugestão é que a reunião da CPG de junho seja exclusiva para 

o tema. 10. Pesquisa com os alunos – Inicialmente a ideia era fazer uma pesquisa com os 

alunos da pós-graduação para análise das demandas existentes. A CPG, no entanto, optou por 

ampliar o questionário também para a graduação, com os seguintes assuntos: impacto 

acadêmico com a adoção de cotas, medidas a serem adotadas pela Universidade para melhor 

acolhimento dos estudantes cotistas, possíveis resistências a adoção de cotas. Conforme 

informado pelo Prof. Oswaldo, o CESOP fará a compilação dos dados, devendo ser agendada 

uma reunião conjunta (CPG/CESOP). O Prof. Oswaldo fará uma proposta de questionário 

para apresentar na reunião. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Oswaldo Martins Estanislau 

encerrou a reunião. 


