UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
vinte e oito dias do mês de setembro de 2016, 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: Profa Célia Regina Tomiko Futemma (Ambiente e Sociedade),
Prof. Antonio Roberto Guerreiro Junior (Antropologia Social), Prof. Oswaldo Martins
Estanislau do Amaral (Ciência Política), Prof. José Maurício Paiva Andion Arruti (Ciências
Sociais), Profa Yara Adario Frateschi (Filosofia), Prof. Michel Nicolau Netto (Sociologia). A
Profa Luciana Alves substituiu a Profa Joice Melo Vieira, que justificou sua ausência.
Justificou ausência, ainda, o Prof. José Alves de Freitas Neto. O Prof. Tognon iniciou a
reunião: 1. Ata da CPG de agosto/2016 – A ata da reunião da CPG de agosto/2016 foi
aprovada sem alterações. 2. Homologações das aprovações ad referendum – Foram
homologadas as aprovações ad referendum: a) Alterações propostas no catálogo 2017 e
planilha de credenciamentos referentes aos Programas de Ambiente e Sociedade,
Antropologia Social, Ciência Política, Ciências Sociais, Demografia, Filosofia, História,
Relações Internacionais e Sociologia; b) Prorrogação por 180 dias do prazo de integralização
da aluna Camila Capacle Paiva, RA 114788, doutorado em Ciências Sociais, em razão de
licença maternidade; c) Prorrogação do prazo de defesa (religamento) da aluna Maira Luisa
Gonçalves de Abreu, RA 009230, Doutorado em Ciências Sociais; d) Revalidação de diploma
de Etienne Alexandro Sauthier (parecer favorável, Doutorado em História); e) Prorrogação do
mandato do Prof. José Maurício Paiva Andion Arruti como Coordenador do Programa de PósGraduação em Ciências Sociais, no período de 01/07/2016 a 31/03/2017; f) Credenciamentos
dos professores: Geraldo Luciano Andrello – colaborador – Antropologia Social, para
coorientar a aluna de doutorado Patrícia Regina Vannetti Veiga, Nelson Alfredo Aguilar –
colaborador – História, Renata Maria de Almeida Martins – colaboradora – História, para
coorientar a aluna de mestrado Thaís Cristina Montanari, Aldair Carlos Rodrigues –
permanente – História e ProfHistória, Luana Saturnino Tvardovskas – permanente – História,
Marcelo Passini Mariano – colaborador – Relações Internacionais, para coorientar a aluna de
mestrado Gessica Fernanda do Carmo, Aline Vieira de Carvalho – permanente – ProfHistória,
Cristina Meneguello – permanente – ProfHistória, Fernando Teixeira da Silva – permanente –
ProfHistória, Iara Lis Franco Schiavinatto – permanente – ProfHistória, José Alves de Freitas
Neto – permanente – ProfHistória, Josianne Francia Cerasoli – permanente – ProfHistória,
Leandro Karnal – permanente – ProfHistória, Leila Mezan Algranti – permanente –
ProfHistória, Lucilene Reginaldo – permanente – ProfHistória, Marcos Tognon – permanente
– ProfHistória, Néri de Barros Almeida – permanente – ProfHistória, Pedro Paulo de Abreu
Funari – permanente – ProfHistória, Ricardo Figueiredo Pirola – permanente – ProfHistória,
Rui Luis Rodrigues – permanente – ProfHistória, Silvana Barbosa Rubino – permanente –
ProfHistória, Taniele Cristina Rui – permanente – Antropologia Social, Joana Cabral de
Oliveira – permanente – Antropologia Social, Susana Branco Durão – permanente – Ciências
Sociais, Marilda Menezes – permanente – Ciências Sociais, Gabriel Santis Feltran –
colaborador – Ciências Sociais, Sonia Elena Alvarez – colaboradora – Ciências Sociais; g)
Descredenciamentos dos professores: Thomas Michael Lewinsohn – permanente – Ambiente
e Sociedade, Ana Cristina Cola – colaboradora – Antropologia Social, Richard Miskolci
Escudeiro – colaborador – Ciências Sociais, Mariza Correa – colaboradora – Ciências Sociais,
Luciana Ferreira Tatagiba – colaboradora – Ciências Sociais, Walquiria Leão Rego –
permanente – Ciências Sociais, Gabriel Santis Feltran – permanente – Ciências Sociais, Paulo
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Eduardo Arantes – colaborador – Ciências Sociais, Maria Teresa Sales de Melo Suarez –
colaboradora – Ciências Sociais, h) Indicação da Profa Célia Regina Tomiko Futemma como
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, por 2 anos, a partir
de 01/07/2016; i) Alteração da composição da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação
em Ambiente e Sociedade: Profa Célia Regina Tomiko Futemma, Profa Aline Vieira de
Carvalho, Profa Leila da Costa Ferreira, Profa Simone Aparecida Vieira, por 2 anos, a partir
de 01/07/2016; j) Indicação da Subcomissão do ProfHistória: Profa Cristina Meneguello,
Prof. José Alves de Freitas Neto e Elton Rigotto Genari (representante discente), com
mandato de 2 anos, a partir de 01/08/2016. 3. Credenciamentos – A Comissão de PósGraduação aprovou os seguintes credenciamentos: a) Prof. Antonio Carlos Dias Junior –
colaborador, exclusivamente para orientar alunos (Ciência Política); b) Prof. Benjamin Ortiz
Espejel– visitante (Ambiente e Sociedade); c) Profa Arlêude Bortolozzi – permanente
(Ambiente e Sociedade); d) Prof. Jean Henry Balbaud Ometto – colaborador (Ambiente e
Sociedade); e) Profa Márcia Lopes Reis – colaboradora (Sociologia); f) Profa Aline Castilho
Crespe – colaboradora, exclusivamente para coorientar a mestranda Elis Fernanda Conrado
(Antropologia Social); g) Profa Luana Saturnino Tvardovkas – permanente - ProfHistória. 4.
Disciplinas eventuais – Foram aprovados o oferecimento das seguintes disciplinas eventuais:
a) “Max Weber na América Latina. Patrimonialismo, carisma e história-desenvolvimento”,
ministrada pelo Prof. Alvaro Morcillo, de 09 a 18/08/2016, das 19h00 às 21h00, com 12
horas-aula (dias 09/08, 10/08, 11/08, 16/08, 17/08 e 18/08) e 3 horas extraclasse, totalizando
15h, 1 crédito, Programa de Pós-Graduação em Sociologia; b) “A Sociologia através da
literatura”, ministrada pelo Prof. Michael Löwy, de 21/09 a 16/11/2016, das 14h00 às 18h00,
com 28 horas-aula (dias 21/09, 28/09, 05/10, 19/10, 26/10, 09/11, 16/11) e 2 horas
extraclasse, totalizando 30h, 2 créditos, Programa de Pós-Graduação em Sociologia; c) “Entre
dois centenários: intelectuais e vida pública na Argentina (1910-2010)”, ministrada pelo
Prof. Carlos Washington Altamirano, de 27/09 a 06/10/2016, das 19h00 às 21h00, com 12
horas-aula (dias 27/09, 28/09, 29/09, 04/10, 05/10, 06/10) e 3 horas extraclasse, totalizando
15h, 1 crédito, Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Foram aprovados os
credenciamentos do professores que ministrarão as disciplinas eventuais: a) Prof. Alvaro
Morcillo – visitante (Sociologia); b) Prof. Michael Löwy – visitante (Sociologia); c) Prof.
Carlos Washington Altamirano – visitante (Sociologia). 5. Troca de Orientadores – Foram
aprovadas as trocas de orientadores dos alunos: a) Danilo Arnaut Saraiva (Doutorado em
Sociologia), orientado pelo Prof. Renato Ortiz, passa a ser orientado pelo Prof. Josué Pereira
da Silva a partir de 13/05/2016, em razão de alteração do tema do projeto; b) Laura
Sant’Anna Luedy de Oliveira (Doutorado em Sociologia), orientada pela Prof. Mariana
Miggiolaro Chaguri, passa a ser orientada pela Profa. Bárbara Geraldo de Castro a partir de
01/07/2016 em razão da área do projeto; c) Julia de Souza Abdalla (Doutorado em
Sociologia), orientada pelo Prof. Josué Pereira da Silva, passa a ser orientada pela Profa.
Barbara Geraldo de Castro em razão da alteração do tema do projeto; d) Mateus Masiero
(Doutorado em Filosofia), do Prof. Enéias Junior Forlin para a Profa Monique Hulshof.
Motivo: em razão da área do projeto; e) Thiago da Costa Amado (Mestrado em História),
passa a ser orientado pelo Prof. Michael McDonald Hall em razão da área do projeto. 6.
Cotutela – Foi aprovado o acordo de cooperação de tese em cotutela entre a Unicamp e a
Universidad de Girona (Espanha), para defesa da aluna Cristina Fachini, doutoranda do
Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade. 7. Alteração de Subcomissões do
Programas – Foram aprovadas as seguintes alterações de Subcomissões dos Programas: a)
Programa de Pós-Graduação em Filosofia – Profa Yara Adario Frateschi (presidente), Prof.
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Marco Antonio Caron Ruffino (membro titular), Profa Monique Hulshof (membro titular),
Profa Fátima Regina Rodrigues Évora (membro titular), Prof. Silvio Seno Chibeni (membro
suplente), Prof. Lucas Angioni (membro suplente), Maria Érbia Cássia Carnaúba
(representante discente titular) e Olavo Antunes de Aguiar Ximenes (represente discente
suplente), a partir de 17/08/2016, por 2 anos; b) Programa de Pós-Graduação em História:
Prof. José Alves de Freitas Neto (presidente), Profa Silvana Barbosa Rubino, Profa Patrícia
Dalcanale Meneses, Profa Lucilene Reginaldo e Prof. Rui Luis Rodrigues, a partir de
01/08/2015, por 2 anos; c) Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade:
acrescentados à Subcomissão os representantes discentes Mariana Delgado Barbieri (titular) e
Felipe A. Z. Souza (suplente); d) Programa de Pós-Graduação em Demografia: Foi aprovada
a prorrogação do mandato da Profa Joice Melo Vieira como Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Demografia, a partir de 01/11/2016, por 2 anos. A Subcomissão passará a
ser composta: Profa Joice Melo Vieira (presidente), Profa Ana Silvia Volpi Scott, Prof.
Everton Emanuel Campos de Lima, Prof. José Marcos Pinto da Cunha, Profa Luciana Correia
Alves, Profa Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira, Prof. Roberto Luiz do Carmo, Profa
Rosana Aparecida Baeninger, Profa Tirza Aidar, Fernanda Fortes Lena (representante
discente) e Pier de Maria Francesco (representante discente), a partir de 01/11/2016, por 2
anos. 8. Revalidações de diploma – Foram aprovados os pedidos de revalidação de diploma:
a) Laura Trachtenberg Haser (Mestrado em Sociologia); b) Ezequiel Barel Filho (Mestrado
em História); c) Lettícia Batista Rodrigues Leite (Doutorado em História). 9. Atribuições da
Secretaria de Pós-Graduação – Nos últimos anos houve um grande aumento das atividades
realizadas pela Secretaria de Pós-Graduação, seja por atividades antes realizadas por outros
setores (PRPG, DAC), seja pelo aumento no número de Programas de Pós-Graduação ou
ainda por crescimento dos Programas já existentes. É fato que o número de funcionários da
Secretaria é insuficiente para o atendimento de toda a demanda. Tanto é assim que as férias de
apenas um funcionário acarretam problemas na prestação do serviço de forma considerável.
Atualmente temos uma funcionária em licença gestante, outra em treinamento e um Programa
de Pós-Graduação recém-criado, que está sem secretário. O atendimento é prejudicado
também pela falta de um funcionário na recepção, que seria responsável pelo fornecimento de
chaves e controles de datashow/ar condicionado, pela entrega de equipamentos para
realização das aulas, pela seleção de alunos especiais, pelo oferecimento de disciplinas
perante a DAC, pelos serviços de expediente, entre outros. A Secretaria atualmente não tem
condições de fazer a seleção de alunos especiais do 1º semestre de 2017 sem que haja prejuízo
dos processos seletivos dos Programas de Ciência Política e Filosofia. Não tem condições
também de realizar atendimentos no horário de almoço. Nesse panorama, os Coordenadores
decidiram que não serão abertas vagas para Alunos Especiais no 1º semestre de 2017. Além
disso, deverá ser agendada uma reunião com o Reitor para discutir a possibilidade de
obtenção de três novos funcionários para a Secretaria de Pós-Graduação, a fim de manter a
excelência dos Programas de Pós-Graduação do IFCH. A Secretaria de Pós-Graduação ficará
fechada durante o horário de almoço. Como a seleção de alunos especiais do Programa de
Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade é feita pelo NEPAM, a Profa Célia irá consultar a
Subcomissão de seu Programa para verificar se será feita a seleção ou não. 10. Controles de
datashow e ar condicionado – Deverão ser comprados novos controles e disponibilizados
nas salas em armário com chave, que ficará sob responsabilidade do professor no início do
semestre. O Prof. Tognon verificará a possibilidade de compra dos armários e controles. 11.
BRICS Studies – O Prof. Thomas Patrick Dwyer teve sua proposta na Universidade em rede
do BRICS Studies aprovada, o que significa a criação de um novo Programa de Pós-
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Graduação. O Prof. Michel esclareceu que, quando da apresentação da proposta, não era de
conhecimento do Departamento de Sociologia que se referia à criação de um novo Programa,
sendo aprovado como um convênio. O Prof. Michel informará ao Prof. Thomas para
formalizar o projeto de criação do novo Programa de Pós-Graduação, que deverá ser
submetido à CPG para análise. 12. Processos de revalidações de diploma – Atualmente há
uma demanda considerável de processos de revalidação de diplomas e, apesar do trabalho
realizado pela Comissão indicada, não há qualquer repasse da taxa cobrada ao Instituto ou aos
docentes, nem qualquer menção do trabalho no Relatório de Avaliação Docente. O Prof.
Tognon irá conversar com a DAC a respeito, para verificar o que pode ser feito. 13. Prazo
para entrega da versão final da dissertação/tese – O Regimento Geral de Pós-Graduação
estabelece em seu artigo 42 que a entrega da versão final da dissertação/tese deve ser feita no
prazo de 60 dias para alunos que foram “aprovados condicionalmente”. Não há especificação
de prazo para alunos que foram “aprovados”. No modelo da ata da Universidade, consta a
seguinte redação: “Para fazer jus ao título de Mestre/Doutor, a versão final da
dissertação/tese, considerada aprovada ou aprovada condicionalmente, deverá ser entregue
à CPG dentro do prazo de 60 dias, a partir da data da defesa”. Questionamos a PRPG sobre
a possibilidade de ser estabelecido um prazo menor do que 60 dias para a entrega da versão
final. A Cristina, Assistente Técnico da PRPG, informou que é possível, mas que devemos
informar que o prazo menor é para trâmites internos após a entrega do material. Após debate
sobre o tema, os Coordenadores decidiram que o prazo para entrega da versão final será: a)
para alunos “aprovados”: 30 dias a partir da data de defesa; b) para alunos “aprovados
condicionalmente”: 50 dias a partir da data de defesa, devendo o professor orientador
declarar, no mesmo prazo, que as alterações solicitadas pela banca foram atendidas. 14.
Atualização do site – Na última reunião os Coordenadores dos Programas de Ciências
Sociais e Antropologia relataram problemas na atualização dos sites novos, tendo em vista o
desaparecimento de atualizações. Uma parte das alterações foi perdida, porque as informações
iam para dois servidores diferentes e algumas versões foram salvas na “versão não pública”.
O Prof. Michel informou que o Programa de Sociologia também perdeu atualizações já feitas.
15. Utilização de recursos financeiros – impossibilidade de realizar empréstimos entre
Programas – Conforme mensagem encaminhada pela Diretoria Financeira, não será mais
possível a realização de empréstimos entre Programas. Cada Programa deverá quitar suas
dívidas, conforme planilha fornecida pela Diretoria Financeira. A contratação de estagiários
para o Datacapes passará a ser custo da CPG, a fim de que os Programas tenham o máximo de
recursos disponibilizados para atendimento de suas demandas. 16. Processos Seletivos –
Exame de Proficiência – Diante da impossibilidade de realização de empréstimos, cada
Programa deverá assumir as provas de proficiência do seu Processo Seletivo. É possível
estabelecer que os candidatos apresentem comprovantes de proficiência, desde que haja
especificação no Edital do Processo Seletivo e no Regulamento do Programa. 17. Bolsistas
com vínculo empregatício – A Profa Célia relatou que o Programa de Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade tinha muitos casos de bolsistas com vínculo de emprego. A situação
foi levada para a Subcomissão do Programa, que decidiu que estudantes com vínculo não
receberão bolsas de estudos. Foi feita reunião com os alunos individualmente e somente em
um caso a Subcomissão optou por manter a bolsa, devido a peculiaridades da situação do
aluno. O Prof. Antonio esclareceu que, no Programa de Antropologia, a Subcomissão definiu
o termo “complementação financeira” mencionado na Portaria: apenas admite a existência de
vínculo quando o salário do aluno é em valor menor ou igual ao valor da bolsa. Já no
Programa de Ciência Política são admitidos alunos com vínculo desde que a carga horária
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semanal seja limitada a 10 horas. 18. Agendamento de bancas pelo professor orientador –
No sistema de agendamento de bancas, disponível no site da pós do IFCH, o aluno coloca
todos os dados necessários, que são enviados ao Secretário do Programa. Parte-se do
pressuposto, portanto, que o aluno conversou com o seu orientador, que, por sua vez, entrou
em contato com os membros da banca fazendo os respectivos convites para participação.
Ocorre que o Programa de Pós-Graduação em Antropologia enfrentou alguns problemas por
falta de comunicação entre os alunos e seus orientadores. Assim, os Coordenadores decidiram
que deverá ser adotado pela Secretaria de Pós-Graduação o seguinte procedimento: assim que
o Secretário receber a solicitação de agendamento da defesa deverá encaminhar email ao
orientador, com cópia para o aluno, anexando documento que contenha data, horário e
composição da banca. Deverá informar o recebimento da solicitação e, ainda, que somente
após a concordância expressa do orientador será dado prosseguimento ao agendamento. 20.
MINTER – UNITEC – A UNITEC quer fazer parceria com a Unicamp para realização de
Mestrado Interinstitucional. O Prof. Tognon solicitou que os Coordenadores verificassem em
seus respectivos Departamentos se há interesse na realização da referida parceria. 21.
Regulamentos dos Programas de Pós-Graduação – Cada um dos Coordenadores informou
a atual situação dos Regulamentos: a) Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade
– Regulamento aprovado pela Subcomissão. Foi encaminhado à DAC; b) Programa de PósGraduação em Antropologia Social – Aguardando aprovação CPG; c) Programa de PósGraduação em Ciência Política – Regulamento aprovado pelo Departamento. Foi
encaminhado à DAC; d) Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Regulamento
ainda não aprovado pelo Conselho; e) Programa de Pós-Graduação em Demografia –
Regulamento aprovado pelo Departamento. Foi encaminhado à DAC; f) Programa de PósGraduação em Filosofia – Regulamento ainda não aprovado pelo Departamento; g) Programa
de Pós-Graduação em Sociologia – Aguardando aprovação CPG. Foram aprovados os
Regulamentos dos Programas de Pós-Graduação em Antropologia Social e Sociologia. 22.
Verbas remanescentes – O Prof. Tognon informou que há uma verba remanescente de 2004,
no valor de R$115.000,00, para compra de material permanente. Serão comprados
computadores para as salas de aula, armários com chaves e providenciada uma sala para
videoconferência. Há também uma verba remanescente de 2014, no valor de R$20.000,00,
que será usada para o pagamento dos estagiários Datacapes. 23. Ética em Pesquisa – O Prof.
Tognon salientou sobre a necessidade de indicação de um docente para participar da
Comissão das Ciências Humanas. Foi sugerido pelo Prof. Antonio que cada Departamento
indicasse, ao menos, um docente. Os coordenadores discutirão o tema em seus Departamentos
e darão um retorno em breve. Deverá ser produzido um documento para entrega aos alunos
ingressantes (no ato da matrícula) contendo a indicação de toda a legislação vigente sobre
Ética em Pesquisa. 24. Relatório de Avaliação Docente – Há um novo sistema para
elaboração e tramitação do Relatório de Avaliação Docente (RAD) da carreira MS,
implantado em 01/07/2016. Os docentes da Unicamp deverão apresentar o Relatório de
Atividades na forma prevista na Deliberação CONSU-A-015/2015 até o último dia do mês de
seu aniversário. O docente que não apresentar o RAD até essa data terá, ainda, um prazo
dilatado em até 30 dias. Após o vencimento deste segundo prazo, o docente em RDIDP ou em
RTC que não apresentar o Relatório de Atividades, terá o seu regime de trabalho
automaticamente reduzido para RTC ou RTP, respectivamente, permanecendo assim até a
apresentação do Relatório à Unidade. O docente que não apresentar o Relatório de Atividades
até 12 meses após o vencimento do prazo poderá ser desligado da Universidade mediante
deliberação das instâncias competentes. O Relatório de Atividades deverá tramitar
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internamente nas Unidades de Ensino e Pesquisa em até 120 dias. Nada mais havendo a tratar,
o Coordenador Geral encerrou a reunião.

6

