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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
nove dias do mês de agosto 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),
Profa Nashieli Cecília Rangel Loera (Antropologia Social), Profa Andrea Marcondes de
Freitas (Ciência Política), Profa Isadora Lins França (Ciências Sociais), Profa Joice Melo
Vieira (Demografia), Profa Patrícia Meneses Dalcanale (História), Prof. Mário Augusto
Medeiros da Silva (Sociologia), Profa Cristina Meneguello (ProfHistória). A Profa Yara
Adário Frateschi (Filosofia) justificou sua ausência e foi substituída pelo Prof. Marco Antonio
Caron Ruffino. O Prof. Michel Nicolau Netto, que assumirá a Coordenação Geral de Pós-
Graduação do IFCH a partir de 01/09/2017, também estava presente a convite da CPG. O Prof.
Tognon iniciou a reunião, solicitando a inclusão de três itens na pauta: 1) Informes; 2)
Descredenciamentos: a) Profa Zhenglian Wang como professora visitante do Programa de
Pós-Graduação em Demografia; b) Prof. Yi Zeng como professor visitante do Programa de
Pós-Graduação em Demografia; c) Profa Taniele Cristina Rui; d) Prof. Álvaro Morcillo Laiz
como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; 3) Convocação dos
estudantes e professores da pós-graduação para um jornada nacional de luta contra os cortes
no CNPq (mensagem encaminhada pelo Prof. Álvaro Bianchi). Foi aprovada a inclusão dos
itens solicitada. 1. Ata da CPG de junho/2017 – A ata da reunião da CPG de junho/2017 foi
aprovada com pequenas alterações. 2. Homologação das aprovações ad referendum - Foram
homologadas as aprovações ad referendum: a) Prorrogação do prazo de integralização por
180 dias da aluna Caroline Malagutti Fassini, Doutorado em Ambiente e Sociedade, em razão
de licença maternidade; b) Reconhecimentos de Diplomas - João Felipe Ferreira Gonçalves
(Doutorado em Antropologia Social, parecer favorável), Gabriel Ferreira Zacarias (Doutorado
em História, parecer favorável). 3. Credenciamentos - A Comissão de Pós-Graduação
aprovou os credenciamentos: a) Profa Camila Loureiro Dias como professora permanente
(aulas/orientar) do Programa de Pós-Graduação em História; b) Prof. Clifford Andrew Welch
como professor visitante (orientar) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. 4.
Descredenciamentos - Foram aprovados os seguintes descredenciamentos: a) Prof. Clifford
Andrew Welch como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais; b) Profa Zhenglian Wang como professora visitante do Programa de Pós-Graduação
em Demografia; c) Prof. Yi Zeng como professor visitante do Programa de Pós-Graduação
em Demografia; d) Profa Taniele Cristina Rui como professora colaboradora do curso de
mestrado em Antropologia Social, visto que já está credenciada como permanente; e) Prof.
Álvaro Morcillo Laiz como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Sociologia,
tendo em vista o término da disciplina eventual oferecida. 5. Alterações nas Subcomissões
dos Programas - Foram aprovadas as seguintes alterações nas Subcomissões dos Programas:
a) Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade - substituição da Profa Leila da
Costa Ferreira pelo Prof. Roberto Donato da Silva Junior; b) Programa de Pós-Graduação em
Sociologia - substituição da Profa Mariana Miggiolaro Chaguri pelo Prof. Sávio Machado
Cavalcante; c) Programa de Pós-Graduação em História - substituição do Prof. Gabriel
Ferreira Zacarias pelo Prof. Marcos Tognon. 6. Troca de Orientador do aluno Varlei da
Silva (Mestrado em História), que passa a ser orientado pelo Prof. José Alves de Freitas Neto
em virtude do falecimento do Prof. Edgar De Decca. 7. Reconhecimento de Diploma - Foi
aprovado o parecer exarado no processo de reconhecimento de diploma proposto por
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Gabriella Barbosa Rodrigues (Doutorado em História, parecer favorável). 8. Prorrogação do
prazo de integralização - A Comissão de Pós-Graduação acata os argumentos apresentados
pela aluna Mayxue Ospina Posse, Doutorado em Ciências Sociais, para apresentação do
pedido a destempo e aprova a prorrogação do seu prazo de integralização por 180 dias em
razão de licença maternidade. 9. Datacapes/Sucupira - A Plataforma Sucupira está passando
por mudanças recentes, que impedem a atualização da produção intelectual. Assim, a
introdução dos dados do 1º semestre de 2017 será iniciada em setembro. Os Coordenadores de
Programas devem solicitar aos professores e alunos que atualizem seus lattes até 31/08/2017.
10. Edital de Processo Seletivo - Foi aprovado o Edital de Processo Seletivo 2017/2018 do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia (Edital PPGF 1/2017). 11. Seleção de PEDs - O
Prof. Tognon relatou que na reunião da CCPG ocorrida pela manhã foi informado que não
serão mais aceitas alterações nos PEDs fora do prazo de alteração. Esclareceu também que a
PRPG vem sendo questionada pelas Unidades que possuem mais cursos de pós-graduação
quanto ao número de bolsas oferecidas. A distribuição de bolsas atualmente é feita levando
em consideração dois critérios: a nota do Programa e o número de disciplinas da Graduação.
Isso será revisto no 1º semestre de 2017. A seleção dos PEDs no IFCH é feita na Secretaria de
Graduação. A pós-graduação, no entanto, deveria participar do processo de escolha dos
estudantes. Programas que não possuem Departamentos, como é o caso das Ciências Sociais e
Ambiente e Sociedade, acabam sendo prejudicados. O mesmo acontece com os alunos
orientados por professores aposentados. Neste semestre foi verificado um grande número de
alunos que desistiram do PED voluntário. Quando questionados, esclareceram que se
candidataram para a bolsa e não foram informados que seriam voluntários. É importante que a
pós-graduação do IFCH lute por mais recursos para bolsas PED. Além disso, o processo de
seleção dos estudantes deve ser mais transparente, possibilitando o acesso de todos. Ao que
parece, cada Departamento faz a seleção do PED utilizando critérios próprios. Os
Coordenadores dos Programas de Sociologia, Ciência Política e Demografia relataram que
seus Departamentos fazem a seleção dos alunos e todos podem participar. São criados
critérios para a escolha e não há indicação dos alunos pelos professores
orientadores/supervisores. Será verificado com a Secretaria de Graduação como é feita a
seleção dos PEDs para que o assunto volte a ser discutido em outras reuniões. 12. Denúncia
CEP - Foi indicada uma Comissão para avaliar a procedência da denúncia: Prof. Mário
Augusto Medeiros da Silva, Profa Andrea Marcondes de Freitas e Profa Bárbara Geraldo de
Castro. Os Professores Mário e Andrea já aceitaram o encargo. A Profa Bárbara será
posteriormente consultada. A comissão terá 30 dias, a partir de amanhã, para apresentar
relatório. 13. Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - O
Regulamento do Programa de Antropologia Social já tinha sido aprovado pela CPG e
Congregação do IFCH e encaminhado à DAC para análise acadêmica. No entanto, em razão
de algumas alterações (créditos de disciplinas e número de membros da Subcomissão), foi
aprovado novo Regulamento pela CPG. 14. Criação do Programa BRICS Studies - O Prof.
Thomas Patrick Dwyer encaminhou projeto e regulamento para aprovação de um novo
Programa pela CPG. No entanto, o documento do projeto não está finalizado e não foi
apresentado em língua portuguesa. A proposta de novo Programa pode afetar outros
Programas do Instituto, como Ciências Sociais, por exemplo, que possui uma linha de
pesquisa China-Brasil. Além disso, é preciso verificar a estrutura física e pessoal para
atendimento do Programa. Qual é o impacto da criação do novo Programa no IFCH? Como o
Programa irá funcionar? Os Professores indicados no projeto podem, de fato, participar de
mais um Programa como permanentes? Foram convidados formalmente? Deverá ser
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agendada uma reunião extraordinária da CPG para análise do projeto e regulamento do
Programa. O Prof. Thomas deverá: a) terminar a redação de projeto e apresentar versão em
língua portuguesa; b) convidar formalmente os professores elencados no projeto para
participação no novo Programa e verificar a viabilidade disso perante a Capes, a fim de não
prejudicar os outros Programas do Instituto; c) esclarecer sobre a infraestrutura necessária
para atendimento ao Programa (física e pessoal); d) apresentar o novo Programa à CPG. 15.
Ato em Defesa do Financiamento da Pesquisa no Brasil e contra o contingenciamento de
recursos do CNPq - A comunidade acadêmica brasileira acompanha com apreensão a crise
do financiamento da pesquisa no Brasil. O CNPq anunciou que atingiu os limites de gastos
liberados pelo governo federal e que se não houver o descontingenciamento de recursos as
bolsas poderão deixar de ser pagas a partir de setembro. Associações de pós-graduandos e
pesquisadoras e pesquisadores reunidas no Seminário Fazendo Gênero convocaram jornadas
de mobilização em defesa do financiamento da pesquisa no Brasil e contra o
contingenciamento de recursos do CNPq. A CPG aprova a participação da pós-graduação em
manifestação no dia 17 de agosto (quinta-feira), às 17h00, na Sala da Congregação da
Faculdade de Educação da Unicamp, em defesa do financiamento da pesquisa no Brasil e
contra o contingenciamento de recursos do CNPq. 16. Informes - a) Membros internos e
externos de bancas de defesa - Na reunião da CCPG hoje foi informado que será expedida
Instrução Normativa para definir as regras relativas a membros internos e externos de bancas
de defesa. Em aproximadamente 10 dias a Instrução deverá ser disponibilizada; b) Verba para
manutenção de equipamentos - A Capes vai repassar recursos adicionais aos Programas de
Pós-Graduação da Unicamp para manutenção de equipamentos de pesquisa. Devemos
encaminhar as demandas, todas com apresentação de orçamento e justificativa para a
manutenção, até 13/09/2017. A Sônia receberá as demandas já com os orçamentos até
05/09/2017; c) Programas Proex - Os Programas Proex não terão mais cheques, sendo
fornecido aos Coordenadores o cartão pesquisador. Não haverá devolução do valor recebido
no final dos convênios; d) Avaliação Quadrienal - A Capes divulgará a avaliação quadrienal
dos Programas no dia 15/09/2017. O prazo para recurso será de 16/09/2017 a 16/10/2017 e a
publicação definitiva das notas será em 20/12/2017. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador Geral encerrou a reunião.


