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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 novembro de 2017, na Sala da Congregação do IFCH. A reunião foi
presidida pelo Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Michel Nicolau Netto,
secretariada por Gilvani de Fátima Pereira Rodrigues 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. Andréa Marcondes de
Freitas (Ciência Política), Profa. Isadora Lins França (Ciências Sociais), Profa. Joice Melo
Vieira (Demografia), Profa. Patrícia Dalcanale Meneses (História), Prof. Mário Augusto
Medeiros da Silva (Sociologia), Profa. Cristina Meneguello (ProfHistória). Ausentes a
Profa. Yara Adário Frateschi (Filosofia) e Prof. Andrei Koerner (Representante da
UNICAMP no Curso de Relação Internacionais). O Prof. Michel iniciou a
reunião consultando os coordenadores de programa para inverter a pauta. Os informes
ficariam para o final da reunião. Foram aprovados os itens 4, 5 e 6 da pauta, ou seja: 1 –
Reconhecimento de diploma: A Comissão de Pós-Graduação aprovou o parecer exarado no
processo de reconhecimento de diploma proposto por Kelly Cristina Oliveira de Araújo
(Doutorado em História, parecer favorável). 2 – Credenciamento: A Comissão de PósGraduação aprovou o credenciamento da Profa. Dra. Flávia Fonseca Feitosa, UFABC, como
professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Demografia (nível Doutorado) para
coorientar o aluno Leandro Blanque Becceneri. 3 – Indicação de Coordenador de
Programa de Pós-Graduação: A Comissão de Pós-Graduação aprovou a indicação do Prof.
Dr. Márcio Augusto Damin Custódio para Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia, por dois anos, a partir do dia 1º de abril de 2018. 4 – Homologação das
aprovações “ad referendum” - Foram homologadas as seguintes aprovações ad referendum:
a) Aprovação do Projeto de Doutorado Interinstitucional (DINTER), entre o Programa de PósGraduação em Filosofia da UNICAMP e o Departamento de Filosofia da Universidade
Federal do Amazonas; b) Prorrogação do prazo de integralização em seis meses do aluno
Thiago Juarez Ribeiro da Silva, Doutorado em História, em razão de sua defesa em cotutela
com a Université Libres Bruxells. 5 – Aprovação da Ata da reunião da Comissão de PósGraduação, de 11/10/2017 - a ata foi aprovada sem alterações. 6 – Informes: Datacapes Na reunião anterior a Comissão de Pós-Graduação decidiu pela contratação de estagiários
para auxiliar no serviço do Datacapes 2017. Serão contratados 4 (quatro) estagiários, por 3
(três) meses (dezembro, janeiro e fevereiro), que receberão o valor mensal de R$1.500,00
(hum mil e quinhentos reais), perfazendo o total de R$18.000,00 (dezoito mil reais). O Prof.
Michel propôs a seguinte divisão dos custos, levando em consideração o saldo dos programas,
proporcionalmente. Ele utilizou o parâmetro de 6% (seis por cento) do saldo disponível. A
divisão entre os programas (exceto Antropologia Social) ficou assim definida: Programa de
Pós-Graduação em Demografia - R$1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta reais);
Programa de Pós-Graduação em Filosofia - R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais); Programa
de Pós-Graduação em História - R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), Programa de PósGraduação em Sociologia - R$2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais). Estes custos
serão assumidos pela Coordenação Geral se houver crédito quando da distribuição de
recursos pela PRPG nas contas apoio das CPGs. Caso isto não ocorra será dividido entre os
programas de pós-graduação, exceto, o Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais, porque neste caso, a Coleta de Dados é feita pela UNESP. O valor para a
divisão entre os programas é de R$2.000,00 (dois mil reais). O Prof. Michel fará um projeto
visando a possibilidade de que tenhamos durante o ano todo 4 bolsistas SAE para as
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atividades do Coleta de dados Capes. Além disto, distribuirá entre os coordenadores a planilha
informando os gastos com o Coleta Capes em anos anteriores. A Profa. Patrícia Meneses
pediu para verificar as verbas que já estão empenhadas no Programa de História, mas a
princípio concorda com a divisão. A Profa. Cristina Meneguello também informou que o
Profhistória ainda não recebeu verbas. O Prof. Michel enviará e-mail a Profa. Yara Adário
Frateschi (ausente nesta reunião). Prazo de integralização: O Prof. Michel informa que o
prazo de integralização dos programas no Coleta de Dados Capes não eram compatíveis com
os da UNICAMP. A Unicamp no regimento de pós-graduação estabelece o prazo mínimo,
mas os máximos estão definidos no regulamento de cada programa. Todos os regulamentos
estão parados , exceto, os programas de Sociologia e Antropologia, que já estão em instâncias
superiores). Foi informado que este é um ponto que a Capes, cada vez mais, não está
pontuando os programas. A Profa. Patrícia Meneses informa que o Coordenador da Área de
Avaliação de História disse que existem boatos que a CAPES fará mudanças na avaliação,
mas que isto não é verdade. As mudanças serão pontuais. A PRPG vai convidar a Profa. Rita
Barata - Diretora de Avaliação da CAPES e também o presidente da CAPES - Prof. Abílio
Baeta Neves para uma reunião sobre avaliação e outros assuntos relacionados a CAPES. A
ideia é que os coordenadores de programa possam participar desta reunião. Não há data
definida. Cartão PROEX- O prof. Michel informou que na Reunião da CCPG solicitou
maiores informações sobre o Cartão Proex Notou que as pessoas não haviam percebido sobre
as dificuldades advindas da utilização do cartão e que nem a PRPG tinha clareza sobre este
assunto. Avaliação CAPES- O Prof. Michel informa que na reunião da CCPG foi
comunicado que na UNICAMP houve 26 recursos de notas da avaliação CAPES. Destes 16
cursos caíram de nota. No Brasil foram 280 recursos. As Comissões de Área serão renovadas,
em parte, para a avaliação dos recursos. Elas se reúnem a partir de 17 de novembro. O CTC
recebe o resultado no início de dezembro e a nota final da avaliação será publicada em 20 de
dezembro. A CAPES tem, por norma, que receber e analisar os recursos sobre as notas
emitidas pelo CTC. Não há ainda um cronograma para esta fase. Padronização de
Procedimentos nos Programas - A Profa. Nashieli solicita que na próxima reunião seja
discutido entre os programas padronização de procedimentos entre os programas, como: prazo
de exame de qualificação e defesa, comitê de ética, atualização do site. A Profa. Isadora Lins
França acrescenta a este item o credenciamento e o descredenciamento de docentes e os
recursos dos processos seletivos. Quanto a atualização dos sites, inclusive a tradução, o Prof.
Michel informa que a PRPG deve encaminhar, ainda esta semana, informações sobre o novo
Programa da CAPES – PrInt –Programa Institucional de Internacionalização. Através deste
programa, com verbas de custeio, será possível o pagamento da tradução dos sites dos
Programas de Pós-Graduação. Quanto a padronização dos procedimentos, o Prof. Michel,
pediu que sejam levantados os itens e que quando do retorno da Sônia Cardoso, ATD - PósGraduação, que já estará na próxima reunião, estes itens serão discutidos. Reunião com o
Diretor de Pós-Graduação do CEFOR - Fabiano Schwartz - A Profa. Andréa
Freitas convidou os coordenadores de programa para uma reunião no dia 09 de novembro, às
14:00 h, com o Dr. Fabiano Schwartz - coordenador do programa de pós-graduação - CEFOR
- da Câmara dos Deputados - ele está desenvolvendo um programa para minimizar os
trabalhos do Coleta de Dados CAPES - Plataforma Sucupira. Neste programa pode ser
observado a pontuação dos docentes e discentes durante o preenchimento da
Plataforma Sucupira utilizando-se os critérios de avaliação da CAPES. O programa permite
um maior acompanhamento dos docentes, discentes e egressos da pós-graduação. Avaliação
do Programa Nacional de Livro Didático (PNLD) do MEC - A Profa. Cristina Meneguello
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informa que já estão abertas as inscrições para os avaliadores do PNLD - MEC - As inscrições
estão abertas para mestres e doutores, e, parte dos avaliadores é escolhida por meio de
sorteio a partir desse cadastro. Os "Escola sem Partido" estão se escrevendo massivamente,
com vistas a interferir nos conteúdos dos livros didáticos do Ensino Fundamental e
Médio. Ela sugeriu ampla divulgação e mobilização de todos para que os “Escola sem
Partido”, não sejam a maioria de avaliadores. Preparação de Evento – Ficou acordado que
na próxima reunião será preparado um evento sobre depressão e acompanhamento dos alunos
de pós-graduação.

