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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 abril de 2017, na Sala da Congregação do IFCH. A reunião foi presidida
pelo Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Marcos Tognon, secretariada por
Sônia Beatriz Miranda Cardoso e contou com a presença dos seguintes Coordenadores de
Programas: Profa Célia Regina Tomiko Futemma (Ambiente e Sociedade), Prof. Oswaldo
Martins Estanislau do Amaral (Ciência Política), Prof. José Maurício Paiva Andion Arruti
(Ciências Sociais), Profa Joice Melo Vieira (Demografia), Profa Yara Adario Frateschi
(Filosofia), Prof. José Alves de Freitas Neto (História), Prof. Michel Nicolau Netto
(Sociologia), Profa Cristina Meneguello (ProfHistória). O Prof. Antonio Roberto Guerreiro
Junior (Antropologia Social) justificou sua ausência. O Prof. Tognon iniciou a reunião: 1.
Ata da CPG de março/2017 – A ata da reunião da CPG de março/2017 foi aprovada com
uma pequena alteração. 2. Troca de Coordenadores - Foram aprovadas as seguintes
indicações: a) Profa Isadora Lins França como Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, a partir de 01/08/2017, por 2 anos. A Subcomissão do Programa de
Ciências Sociais passará, na mesma data, a ser composta pelos seguintes professores: Profa
Dra Isadora Lins França, Profa Dra Angela Maria Carneiro de Araújo, Profa Dra Maria Suely
Kofes, Prof. Dr. Thomas Patrick Dwyer, Profa Dra Maria Filomena Gregori, Profa Dra
Nashieli Cecília Rangel Loera, Prof. Dr. Ronaldo Rômulo Machado de Almeida e Prof. Dr.
Antonio Augusto Arantes Neto; b) Prof. Mário Augusto Medeiros da Silva como
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, a partir de 01/06/2017, por 2
anos. A Subcomissão do Programa de Sociologia passará, na mesma data, a ser composta
pelos seguintes professores: Prof. Dr. Mário Augusto Medeiros da Silva, Profa. Dra. Bárbara
Geraldo de Castro, Profa. Dra. Mariana Miggiolaro Chaguri e Prof. Dr. Michel Nicolau Netto.
3. Credenciamentos - A Comissão de Pós-Graduação aprovou os credenciamentos: a) Profa
Leila da Costa Ferreira como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais; b) Profa Sonia Elena Alvarez como professora visitante do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais; c) Prof. Emilio Federico Moran como professor
permanente do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade; d) Profa Renata
Romolo Brito como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia,
para ministrar aulas. 4. Descredenciamentos - Foram aprovados os descredenciamentos: a)
Prof. Leandro Karnal do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (ProfHistória);
b) Prof. Emilio Federico Moran como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação
em Ambiente e Sociedade; c) Profa Evelina Dagnino como professora permanente do
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; d) Profa Yanina Welp como professora
visitante no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política; e) Prof. Carl Paul
Schmertmann como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Demografia; f)
Profa Margareth Martha Arilha Silva como professora colaboradora do Programa de Pós-
Graduação em Demografia. 5. Troca de orientadores - Foram aprovadas as trocas de
orientação dos alunos: a) Maria Marta Moura dos Santos (Mestrado em Sociologia), que
passa a ser orientada pelo Prof. Pedro Peixoto Ferreira; b) Guilherme Perez Giufrida
(Doutorado em Antropologia Social), que passa a ser orientado pela Profa Joana Cabral de
Oliveira. 6. Reconhecimento de Diploma - Foi aprovado o parecer exarado no processo de
reconhecimento de diploma proposto por Silvia Ferro (parecer favorável, Doutorado em
Ciências Sociais). 7. Acessibilidade - O Programa de Pós-Graduação em Sociologia usará
parte da verba capital para compra de equipamentos para acessibilidade, que não envolvam
questões estruturais dos prédios. Temos, atualmente, apenas uma sala acessível (Multiuso),
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que é insuficiente para a demanda existente. A ideia é transformar também a sala IH02 em
acessível, sendo necessário, para isso, um plano para compra de mobiliário adequado e a
ajuda de outros Programas de Pós-Graduação. O mandato do Prof. José Alves termina agora
em maio e não será possível auxiliar na compra. O Programa de Demografia irá comprar
equipamentos e software para sala de aula (de Informática) no NEPO. O Programa de
Filosofia irá comprar livros e mobiliário, mas poderá contribuir com o mobiliário da sala
IH02. 8. Comprovantes de proficiência aceitos pelos Programas de Pós-Graduação - A
ideia é eliminar a prova de proficiência dos processos seletivos e determinar quais
comprovantes de proficiência serão aceitos pelos Programas de Pós-Graduação do IFCH. O
Programa de Filosofia tem feito uma discussão com os docentes do Departamento para
estabelecer o padrão de cada língua que será aceito pelo Programa. No entanto, pretende
continuar realizando a prova de proficiência no processo seletivo. O Prof. Oswaldo informou
que também o Departamento de Ciência Política tem discutido o assunto. Diante de algumas
dúvidas, o Prof. Tognon esclareceu que é possível estabelecer no edital quais são as
competências exigidas, sem necessariamente especificar quais comprovantes serão aceitos.
Os Coordenadores irão decidir, juntamente com seus Departamentos, os critérios para aceite
de proficiências realizadas fora da Unicamp. 9. Organização do Encontro de Cotistas - O
Prof. Tognon consultou os Coordenadores sobre a possibilidade de realização de um
encontro dos alunos cotistas, a fim de criar um programa de demandas a ser apresentado a
nova Reitoria. Os Coordenadores concordaram com a realização de um Encontro de
Acompanhamento da Política de Cotas da Pós-Graduação, a fim de abrir um espaço para
apresentação das demandas dos alunos e seus orientadores. 10. Comissão de Ética da
Unicamp - O Prof. Tognon informou que, conforme informações da Profa Rachel
Meneguello, não houve avanços na área de Ciências Humanas. O Prof. Arruti sugere seja
realizado um Encontro sobre a Plataforma de Ética. A ideia é verificar as demandas dos
alunos, informar os atuais procedimentos e auxiliar no uso da plataforma. Os Coordenadores
concordaram com a realização do Encontro, com previsão para o final de maio. 11.
Publicações em Revistas - O Prof. Oswaldo sugere que a CPG faça um reclamação formal à
Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade ou ao CONSU, visto que o “Programa de Incentivo
à Publicação em Revistas de Alto Impacto”, lançado em 20 de março de 2017, exclui a área
de humanas. O Prof. Tognon sugeriu encaminhar a questão para a Congregação do Instituto,
para que nossa Unidade se manifeste totalmente contra essa iniciativa da PRP, que exclui,
por princípio, todas as publicações da área de humanidades. Todos concordaram quanto ao
encaminhamento da questão à Congregação, conforme sugerido. 12. Informes - a) Houve
alteração no procedimento para matrícula de alunos em disciplinas eventuais. Agora é
necessário que o aluno interessado preencha um formulário na DAC, assine e entregue na
Secretaria de Pós-Graduação para que possa ser solicitada a matrícula. A DAC também
passou a aceitar alunos especiais em disciplinas eventuais. A Sônia continuará
providenciando a abertura das disciplinas eventuais e o credenciamento dos docentes
visitantes para ministrá-las. A matrícula, no entanto, será de responsabilidade do secretário
do Programa; b) Alguns Programas aceitam a língua materna do aluno como língua
estrangeira. A PRPG orienta que, para que isso possa ser feito, é necessário que tal regra
esteja estabelecida no Regulamento do Programa. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador Geral encerrou a reunião.


