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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
oito dias do mês de abril de 2015, na sala de Vídeo 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: Prof. Jansle Vieira Rocha (Ambiente e Sociedade), Prof. Omar Ribeiro Thomaz
(Antropologia Social), Profa Joice Melo Vieira (Demografia), Prof. Marco Antonio Caron
Ruffino (Filosofia), Profa Silvana Barbosa Rubino (História), Prof. Michel Nicolau Netto
(Sociologia). Os Professores Oswaldo Martins Estanislau do Amaral (Ciência Política) e José
Maurício Paiva Andion Arruti (Ciências Sociais) justificaram suas ausências. O Prof. Tognon
iniciou a reunião, apresentou-se como novo Coordenador Geral da Pós-Graduação do IFCH e
deu prosseguimento à pauta: 1. Informes – Em razão da transferência da reunião da CCPG
para 15 de abril de 2015, há apenas dois informes: a) Sala de Teses II – foi disponibilizada na
Intranet o agendamento da Sala de Defesas II, localizada no 2º piso, lado B, que comporta até
30 pessoas. b) O Coordenador Geral participou de uma reunião na Funcamp, no dia 06 de
abril, sobre o planejamento estratégico da DAC. Foram levantados os problemas enfrentados
pelos funcionários e docentes em relação ao serviço prestado pela DAC. A proposta é que
haja uma descentralização na Diretoria Acadêmica. Pretende-se também que, até 2019, a
DAC funcione totalmente sem papéis, com todos os documentos on line. No dia 24 de abril,
às 09h00, haverá uma reunião na AFPU onde será apresentado o resultado do planes da DAC.
Encerrados os informes, o Prof. Omar manifestou-se quanto ao trabalho realizado para
alteração do relatório Capes 2013. A Plataforma Sucupira, desde o início de seu
funcionamento, vem apresentando inúmeros problemas. Sugere que isso seja relatado à PróReitora, para que seja buscada uma solução. Com a concordância dos demais Coordenadores,
o Prof. Tognon entrará em contato com a Pró-Reitoria para tratar do tema. 2. Homologação
das aprovações ad referendum – Foram homologadas as seguintes aprovações ad
referendum: a) Revalidações de Diplomas de Maria Soeli Anjos Faria Lemoine (Antropologia
Social) e Luciana Lilian de Miranda (História). b) Indicação do Prof. Michel Nicolau Netto
como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, pelo período de 2 anos, a
partir de 01 de abril de 2015. c) Alteração da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia, composta pelos Professsores Micheu Nicolau Netto, Silvio César Camargo,
Barbara Geraldo de Castro e Mariana Miggiolaro, a partir de 01 de abril de 2015, pelo período
de 2 anos. d) Prorrogação do acordo de cotutela da aluna Carolina Gual da Silva (Doutorado
História). 3. Credenciamentos – Aprovados os credenciamentos dos professores: a) Nashieli
Cecilia Rangel Loera (professora plena, Antropologia Social e Doutorado em Ciências
Sociais); b) Cristiano Ferraz (professor participante, Sociologia, exclusivamente para
coorientar o doutorando Márcio de Aguiar Vasconcelos Moneta); c) João Carlos Soares Zuin
(professor participante, Sociologia, exclusivamente para coorientar a doutoranda Fernanda di
Flora); d) Taniele Rui (professora participante, Antropologia Social, exclusivamente para
coorientar a mestranda Raíza Braz Kirk de Sanctis); e) Evelina Dagnino (professora plena,
Doutorado em Ciências Sociais); f) Sonia Maria Pessoa Pereira Bergamasco (professora
plena, Doutorado em Ciências Sociais); g) Giovanni Antonio Pinto Alves (professor pleno,
Doutorado em Ciências Sociais); h) Rita de Cássia Lahoz Morelli (professora plena,
Doutorado em Ciências Sociais). 4. Revalidação de diploma – Luciano da Ros – Aprovado
parecer favorável referente ao pedido de revalidação de diploma de Luciano da Ros (Ciência
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Política). 5. Recurso referente ao pedido de revalidação de diploma – Tadzio Dal Bo
Kurtz Amantino – O Sr. Tadzio Dal Bo Kurtz Amantino solicitou revalidação de diploma,
que foi negada pela Comissão do Programa de Ciência Política, composta pelos Professores
Shiguenoli Miyamoto, Andrei Koerner e Rachel Meneguello. Tal parecer foi aprovado pela
CPG e CCPG. O interessado interpôs recurso. A Procuradoria Geral, a fim de garantir o
direito à ampla defesa, sugeriu que os documentos juntados ao recurso fossem apreciados pela
Comissão de Pós-Graduação do IFCH. Foi emitido novo parecer pela Comissão do Programa
de Ciência Política, que manteve o parecer desfavorável ao pedido de revalidação, pois os
argumentos e documentos apresentados no recurso não modificaram as bases sobre as quais a
decisão inicial se fundou. A CPG aprovou o novo parecer exarado pela Comissão do
Programa de Ciência Política. 6. Plano de Trabalho gestão CPG 2015-2017 – O Prof.
Tognon apresentou seu plano de trabalho referente ao biênio 2015-2017: a) Divulgação dos
atos administrativos da CPG tanto no site (pautas e atas, regimentos, normas, portarias,
deliberações), quanto no Boletim da Pós do IFCH, com publicação mensal. b) Revisão dos
Regimentos da Pós-Graduação (geral) e dos Programas. c) Gestão dos recursos da CPG em
relação a pessoal (novos funcionários, patrulheiro, atendimento, atualização do site),
equipamentos (novas aquisições de informática, carteiras para as salas de aula,
videoconferência), sistema de gestão de informações processo seletivo (CPG-DAC),
planejamento espacial do prédio da pós-graduação, capacitação em idioma estrangeiro de
secretários da CPG. d) Difusão acadêmica com a elaboração de Revista/Anuário
(impresso/digital; português/inglês) e realização de um Congresso da pós-graduação do IFCH.
7. Cotas Étnico-Raciais e de Pessoas com Deficiência para Programas de Pós-Graduação
do IFCH – Face ao Parecer da Congregação nº 39/2015, os Coordenadores iniciaram as
discussões sobre as cotas étnico-raciais e de pessoas com deficiência para os Programas de
Pós-Graduação do IFCH. Os Coordenadores dos Programas reconhecem que o assunto é de
extrema importância e deve ser discutido detalhadamente para sua implementação. Algumas
reflexões foram colocadas em discussão: cada um dos processos seletivos dos Programas de
Pós-graduação do IFCH tem organização própria; na maioria desses Programas não há um
número de vagas previamente estabelecido, dependendo da qualidade dos projetos
apresentados, da existência de professor orientador na área e no tema determinado pelos
projetos aceitos e aprovados, assim como a disponibilidade de bolsas existentes; outro aspecto
a ser avaliado é a falta de estrutura do IFCH para receber deficientes físicos, pois como seria
possível disponibilizar cotas para deficientes se não há acessibilidade no Prédio da Pósgraduação? Diante das dificuldades e das características dos diferentes processos seletivos, os
Coordenadores deverão levar a questão para ser discutida em seus Departamentos e
respectivamente nas comissões dos Programas. Na próxima reunião da CPG, o tema será
retomado. Deverá ser feita, ainda, uma consulta formal à Procuradoria Geral sobre o tema e a
forma de implementação nos processos seletivos dos Programas de Pós-Graduação do IFCH,
para que as regras tenham também base jurídica. 8. Informatização do recebimento das
inscrições nos Processos Seletivos – A Informática disponibilizará, no período de inscrições
dos processos seletivos, um sistema no qual os candidatos anexarão os documentos
necessários para envio aos Secretários dos Programas. O ideal seria que houvesse uma
padronização nos documentos solicitados no momento da inscrição por cada um dos
Programas, respeitando-se as especificidades. Dessa forma, após discussão do tema pelos
Coordenadores, ficou estabelecido o seguinte conjunto de documentos a serem apresentados
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na inscrição: a) documentos solicitados por todos os Programas (para mestrado e doutorado):
formulário de inscrição, curriculum Lattes ou Vitae, histórico de graduação, projeto (exceto
para a linha de pesquisa Lógica do Programa de Filosofia, em que o projeto é facultativo); b)
documentos solicitados por todos os Programas de doutorado: diploma do mestrado ou
certificado de conclusão do mestrado ou compromisso de defesa, histórico do mestrado,
dissertação; c) documentos específicos: carta de motivação (será solicitada pelos Programas
de Antropologia Social, Demografia, História e Sociologia), trabalhos científicos (serão
solicitados pelos Programas de Antropologia Social, Demografia, História e Sociologia),
comprovante de proficiência (será solicitado pelos Programas de Antropologia Social,
Filosofia, História e Sociologia); d) não serão mais solicitados os documentos: diploma ou
certificado de graduação, partes da dissertação (resumo, sumário, introdução, conclusão).
Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral da Pós-Graduação encerrou a reunião.
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