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
treze dias do mês de setembro de 2017, na Sala da Congregação do IFCH. A reunião foi
presidida pelo Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Micheu Nicolau Netto,
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 Yara Adário Frateschi (Filosofia), Profa Patrícia Meneses
Dalcanale (História). A Profa Cristina Meneguello (ProfHistória) justificou sua ausência. O
Prof. Mário Augusto Medeiros da Silva (Sociologia) também estava ausente, mas foi
substituído pelo Prof. Sávio Machado Cavalcante. O Prof. Michel iniciou a reunião,
solicitando a inclusão de um item na pauta: 1) Prorrogação do prazo de integralização da
aluna Jaqueline Lima Santos (Doutorado em Antropologia) em razão de licença maternidade
(fora do prazo). Foi aprovada a inclusão do item solicitada. 1. Informes - a) Denúncia CEP A Profa Bárbara, indicada na última reunião da CPG para composição da Comissão que irá
apurar a denúncia anônima encaminhada pela CEP, foi substituída pelo Prof. Rui Luis
Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação em História; b) Programa BRICS Studies Conforme informações dadas pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. André Furtado, o
APCN do BRICS poderá ser apresentado a qualquer momento. O Prof. Thomas Dwyer,
portanto, irá apresentá-lo futuramente; c) Nova regulamentação sobre o PED - Conforme
reunião da CCPG de hoje, teremos uma nova regulamentação sobre o PED. Não acontecerão
muitas mudanças. Serão apresentados critérios claros de distribuição de cotas para as unidades.
Cada unidade, através de sua CPG, deverá apresentar um projeto de uso dos PEDs. As
Unidades deverão cumprir as normas da Capes, a fim de que os bolsistas façam o estágio. Não
há qualquer orientação da PRPG no sentido de que os bolsistas Capes não possam receber
bolsa de estágio PED; d) Recursos PROAP - O novo repasse de recursos PROAP foi liberado
e estará, em breve, disponível para uso; e) PDSE - Em breve a Capes abrirá edital para
escolha de novos bolsistas PDSE. Serão 2 bolsas de 12 meses ou 4 bolsas de 6 meses, a
critério de cada Programa. A Capes passará a exigir a comprovação de proficiência em língua
estrangeira, não bastando a apresentação de carta de aceite do supervisor estrangeiro; f)
Professores coorientadores - A PRPG vai simplificar o processo de vinculação do professor
coorientador, tendo em vista que ele pode constar como participante externo na Plataforma
Sucupira, não havendo necessidade de cadastrá-lo como colaborador; g) Procedimento para
solicitação de ajuda de custo para professor - PROAP - A Juliana, da Diretoria Financeira,
encaminhou email aos Coordenadores em 06/09/2017 com o procedimento para solicitação de
ajuda de custo para professores de Programas PROAP. O professor deverá preencher os
formulários de solicitação de ajuda de custo e de prestação de contas, entregando diretamente
na Diretoria Financeira. O pagamento é feito sempre por reembolso. 2. Ata da CPG de
agosto/2017 – A ata da reunião da CPG de agosto/2017 foi aprovada sem alterações. 3.
Credenciamentos - A Comissão de Pós-Graduação aprovou os credenciamentos: a) Prof.
Fabio Maia Bertato como professor colaborador (aulas/orientar) do Programa de PósGraduação em Filosofia; b) Profa Carolina Parreiras da Silva como professora colaboradora
(orientar) do Mestrado em Antropologia Social (para orientação da aluna Maria Eugênia
Perez Calixto); c) Profa Bruna Franchetto como professora permanente (orientar) do
Doutorado em Antropologia Social (para orientação do aluno Ian Packer); d) Prof. Fabio
Mascaro Querido como professor permanente (aulas/orientar) do Programa de Pós-Graduação
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em Sociologia; e) Prof. Alfredo Luiz Paes de Oliveira Suppia como professor permanente
(aulas/orientar) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais; f) Prof. Edson do Prado
Pfuzenreuter como professor permanente (aulas/orientar) do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais; g) Profa Natália Corazza Padovani como professora permanente
(aulas/orientar) do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais; h) Profa Bela FeldmanBianco como professora permanente (aulas/orientar) do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais. 4. Descredenciamentos - Foram aprovados os seguintes
descredenciamentos: a) Profa Maria Margaret Lopes como professora colaboradora do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais; b) Prof. Edson do Prado Pfutzenreuter com
professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais; c) Profa Natália
Corazza Padovani como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais. 5. Alterações nas Subcomissões dos Programas - Foram aprovadas as seguintes
alterações nas Subcomissões dos Programas: a) Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política - exclusão do Prof. Álvaro Gabriel Bianchi Mendez a partir de agosto/2017; b)
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais - substituição da Profa Nashieli Cecília
Rangel Loera pela Profa Lúcia da Costa Ferreira, a partir de agosto/2017; c) Programa de PósGraduação em História - substituição da Profa Silvana Barbosa Rubino pela Profa Josianne
Francia Cerasoli, a partir de 18/09/2017. 6. Reconhecimento de Diploma - Foi aprovado o
parecer exarado no processo de reconhecimento de diploma proposto por Mattia Petrolo
(Doutorado em Filosofia, parecer favorável). 7. Prorrogação do prazo de integralização Foram aprovados os pedidos de prorrogação de prazo de integralização das alunas: a) Raiza
de Sanctis (Mestrado em Antropologia Social) por 180 (cento e oitenta) dias, em razão de
licença maternidade; b) Ana Alves de Francesco (Doutorado em Antropologia Social) por 180
(cento e oitenta) dias, em razão de licença maternidade, excepcionalmente, tendo em vista a
solicitação fora do prazo previsto na Instrução Normativa CCPG 001/2015; c) Jaqueline Lima
Santos (Doutorado em Antropologia Social) por 180 (cento e oitenta) dias, em razão de
licença maternidade, excepcionalmente, tendo em vista a solicitação fora do prazo previsto na
Instrução Normativa CCPG 001/2015; d) Ana Cláudia Lopes da Silveira (Doutorado em
Filosofia) por 12 meses, tendo em vista que a aluna foi transferida do Mestrado para o
Doutorado Direto e obteve bolsa Fapesp, tendo possibilidade de realizar estágio de pesquisa
no exterior por 6 meses pelo Programa BEPE. 8. Regulamento de Programa - Foi aprovado
o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Demografia. 9. Impressões de
dissertações e teses - Conforme reunião da CPG de agosto/2015, deixou de ser exigida a
versão impressa da dissertação/tese para homologação pela PRPG. A Secretaria de Pós recebe
os arquivos digitais como depósito, sendo de responsabilidade do aluno o envio do arquivo à
banca em concordância com o orientador. O aluno pode, no entanto, solicitar aumento de cota
de impressão, a fim de encaminhar os exemplares impressos à banca. Considerando que o
custo da impressão está sendo pago pela Direção ou pelos Programas (com a compra de
tonners), a Comissão de Pós-Graduação entende que a impressão de exemplares deve ser
restrita aos professores da banca que exigem o documento impresso. Assim, para o aluno
solicitar o aumento da cota de impressão deverá comprovar a solicitação da cota impressa
pelos membros da banca (podendo encaminhar o email trocado com o professor). O aumento
da cota poderá ser solicitado também pelo orientador, que deverá informar o número de
exemplares necessários. 10. Problemas comuns aos Programas de Pós-Graduação - A
ideia é pensar de maneira conjunta os problemas enfrentados por todos os Programas de PósGraduação, a fim de buscar soluções, juntando esforços, ideias e orçamentos; a) Sites - A
Informática fez a reformulação dos sites antigos, mas ainda assim é preciso melhorar as
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páginas atuais. Somente alguns Programas disponibilizam versões em outros idiomas. É
preciso fazer um trabalho conjunto para manutenção dos sites. A Profa Patrícia sugere que se
dê mais visibilidade à página da Pós-Graduação (geral) onde podem ser encontrados os
Procedimentos, Legislação, Informações sobre a CPG, etc. O Prof. Michel sugere que seja
criado um sistema conjunto de acompanhamento dos egressos. A Coordenação Geral irá
agendar uma reunião com o Eduardo, da Informática, a fim de discutir o assunto e verificar o
que pode ser feito; b) Salas de Aula - É preciso equipar melhor as salas de aula da pósgraduação (equipamentos de informática, persianas, etc). A Coordenação Geral irá conversar
com o Eduardo, da Informática, para que seja feito um plano para cada sala com orçamento; c)
Editais - A ideia é fazer uma discussão conjunta sobre os problemas enfrentados nos
processos seletivos, para minimizá-los nas próximas seleções. Os Coordenadores deverão se
reunir em dezembro para discussão do tema; d) Coleta Capes/Qualis Livros - Os docentes não
entregam seus livros para o Qualis Livros porque os Programas não se disponibilizam a copiálos. Não é possível o uso de recursos dos Programas para o pagamento de cópias. O ideal seria
a contratação de um estagiário para escanear os livros. Aliás, não apenas para isso, mas
também para outros serviços que tenham relação direta com os critérios de avaliação da Capes;
e) Planilhas de Defesas, Tempo de Titulação e Religamentos - Verifica-se pelas planilhas
apresentadas que houve um aumento no tempo de titulação dos Programas, provavelmente em
decorrência dos religamentos, que também aumentaram nos últimos anos. Na verdade, os
alunos estão usando os trancamentos e religamentos para prorrogar o prazo de integralização,
o que é um problema para os Programas, já que impacta nas notas e na possibilidade de
admissão de novos orientandos. É preciso estabelecer uma conversa com os estudantes sobre
o futuro profissional e as possibilidades atuais de trabalho diante da crise econômica. É
preciso também dar um apoio psicológico aos estudantes, abrindo discussões sobre o tema.
Não temos uma sala de convivência para uso dos estudantes, o que dificulta a troca de
experiência entre eles. A Profa Nashieli recebeu uma demanda dos alunos para realização de
um evento sobre depressão. Irá conversar com os alunos sobre a possibilidade de ampliar o
evento para todo o Instituto, com o apoio da CPG. Os Coordenadores irão conversar com os
representantes discentes e o assunto será retomado por mensagens eletrônicas. Nada mais
havendo a tratar, o Coordenador Geral encerrou a reunião.
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