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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
dez dias do mês de outubro de 2018, na Sala da Congregação do IFCH. A reunião foi
presidida pelo Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Michel Nicolau Netto,
secretariada por Sônia Beatriz Miranda Cardoso e contou com a presença dos seguintes
Coordenadores de Programas: Profa Nashieli Cecília Rangel Loera (Antropologia Social),
Profa Andréa Marcondes de Freitas (Ciência Política), Profa Isadora Lins França (Ciências
Sociais), Profa Luciana Correia Alves (Demografia), Prof. Márcio Augusto Damin Custódio
(Filosofia), Profa Patrícia Dalcanale Meneses (História), Prof. Mário Augusto Medeiros da
Silva (Sociologia). Também participaram da reunião: Alexandre e Fabrício (Coordenadoria de
Pesquisa/Datacapes). O Coordenador Geral iniciou a reunião, solicitando a retirada de dois
itens na pauta: a) Pareceres de avaliação docente - Conforme informações obtidas com a
Profa Fátima Regina Rodrigues Évora, o IFCH teve seus pareceres questionados. A
professora relatou o problema ao Prof. Michel e ficou de encaminhar quais são os itens que
devem necessariamente constar dos relatórios. No entanto, como ainda não foi encaminhado,
o Coordenador Geral solicita a retirada do item de pauta, devendo o tema ser retomado
futuramente; b) Cancelamento de matrícula do aluno Erito Vanio Bastos de Oliveira - O
aluno da História abandonou o curso. Sua orientadora, Profa Iara Lis Franco Scavinatto,
solicitou verbalmente o cancelamento da matrícula do estudante, mas não encaminhou (até o
início da reunião) a solicitação fundamentada, motivo pelo qual solicita-se a retirada de pauta,
devendo o assunto ser retomado na próxima reunião da CPG. A seguir, foram abordados os
itens da pauta: 1. Ata da CPG de setembro/2018 - A ata da reunião da CPG de
setembro/2018 foi aprovada sem alterações. 2. Homologação das aprovações ad referendum

- Foram homologadas as seguintes aprovações ad referendum: a) oferecimento da disciplina
eventual “Atos da Fala”, a ser ministrada pelo Prof. Luiz Arthur Pagani, em encontros
quinzenais no período de 15/03/2019 a 07/06/2019, num total de 15 horas-aula, 1 crédito, no
Programa de Pós-Graduação em Filosofia; b) credenciamento do Prof. Luiz Arthur Pagani
como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para ministrar a
disciplina eventual “Atos da Fala”, no período de 15/03/2019 a 07/06/2019. 3. Troca de
Orientação: Foram aprovadas as trocas de orientadores dos alunos: a) Daniel Alves da Silva
Lopes Diniz (Mestrado em Filosofia), que passa a ser orientado pela Profa Juliana Bueno; b)
Ulisses Rodrigues Nogueira (Profhistória), que passa a ser orientado pela Profa Raquel
Gryszczenko Gomes; c) Rignaldo Rodrigues Carvalho (Doutorado Demografia), que passa a
ser orientado pelo Prof. Éverton Emanuel Campos de Lima. 4. Oferecimento da disciplina
eventual “Tempo, afeto e materialidades dos recursos naturais”, a ser ministrada pelo Prof.
Jamillo Salazar, no período de 26/11/2018 a 07/12/2018, com 3 encontros semanais, 24 horas-
aula e 6 horas extraclasse, num total de 30 horas, 2 créditos, no Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social. 5. Credenciamentos - Foram aprovados os credenciamentos: a)
Prof. Jaramillo Salazar como professor visitante do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social, para ministrar a disciplina eventual “Tempo, afeto e materialidades dos
recursos naturais”, no período de 26/11/2018 a 07/12/2018; b) Profa Karina Lilia Pasquariello
Mariano como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais, para coorientar a aluna Clarissa Corrêa Neto Ribeiro; c) Profa Daniela Xavier
Haj Mussi como professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política,
para ministrar aulas e orientar. 6. Datacapes - O Alexandre, responsável pela Coordenadoria
de Pesquisa, informou que o formulário para ser encaminhado aos alunos já está pronto e, em
breve, será encaminhado aos Coordenadores de Programas. Os alunos deverão ser orientados



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

2

a preencher o documento até 30/11/2018. Futuramente, a ideia é gerar um sistema que possa
alimentar o Sipex, a Plataforma Sucupira e o Lattes, além de gerar uma base de dados para o
IFCH. O Alexandre está verificando como viabilizar este sistema e, assim que possível,
apresentará o projeto aos Coordenadores para avaliação da viabilidade. A Comissão de Pós-
Graduação decidiu pela contratação de estagiários para auxiliar no serviço do Datacapes 2018.
O tema será retomado na reunião de novembro. 7. Eleição CLACSO - O Conselho Latino
americano de Ciências Sociais (CLACSO) terá eleições neste ano, em novembro. A Direção
pergunta aos Programas envolvidos (Antropologia Social, Ciências Sociais e Sociologia) se
irão apoiar alguma candidatura. Os Coordenadores deverão verificar junto aos seus
Departamentos, informando ao Prof. Michel assim que possível. 8. Edital DINTER - A
Comissão de Pós-Graduação aprovou o Edital do Processo Seletivo 2018/2019 do Programa
de Pós-Graduação em Filosofia para o Doutorado Institucional UNICAMP/UFAM (Edital
PPGF 3/2018). 9. Informes - a) Os novos prazos da Diretoria Financeira passaram a valer em
01/10/2018, conforme informado na última reunião. Solicitações referentes a eventos devem
ser encaminhadas diretamente à Secretaria de Eventos, com 30 dias de antecedência; b)
Horários de trabalho dos secretários da pós-graduação - Os Coordenadores devem apresentar
suas demandas nos horários de trabalho do secretários. Casos de urgência podem ser
atendidos fora do horário pela Sônia; c) Processos seletivos - A Sônia está à disposição para
auxiliar os Coordenadores na elaboração de respostas aos recursos dos processos seletivos.
Para a próxima seleção, existe a possibilidade de adaptação de um sistema da Faculdade de
Educação. A Diretoria de Informática será convidada a apresentar o sistema na próxima
reunião da CPG, a fim de que os Coordenadores possam verificar a viabilidade de sua
implantação e as adaptações necessárias; d) Dificuldades enfrentadas no coleta capes para
obtenção dos dados necessários - O tema será abordado na próxima reunião da CPG; e) Edital
DERI - O Prof. Michel elaborou projeto, que será encaminhado pela Direção. O projeto
contempla a vinda de cinco professores estrangeiros para ministrar disciplinas eventuais ou
participar de eventos, tradução de 20 dos editais da Pós-Graduação e verba mensal para
tradução das principais informações dos sites dos Programas de Pós-Graduação. A proposta
está de acordo com o que foi apresentado no PrInt, relativo aos temas Democracia e
Diversidade. Os Coordenadores deverão indicar os nomes dos professores convidados; f)
Apoio aos Programas com políticas de ação afirmativa - O Prof. Michel conversou com a
atual Pró-Reitora, Profa Nancy Lopes Garcia, sobre a possibilidade de trabalho conjunto entre
os Programas de Pós-Graduação e a Secretaria de Ações Afirmativas da Universidade, a fim
de que os alunos cotistas consigam se manter e concluir seus cursos de pós-graduação na
Unicamp. Além disso, existe a previsão de um Grupo de Trabalho sobre cotas na Capes, que
nunca foi implementado. A Pró-Reitora se comprometeu a dar um retorno sobre o assunto
assim que possível; g) PrInt - O PrInt foi aprovado sem condicionamentos, mas o parecer
recomenda que sejam retirados os temas que possuem Programas que não estão maduros para
internacionalização. Dentre os temas listados pela Capes para retirada estão Democracia e
Diversidade. Na prática, isso significa retirar do PrInt os Programas que possuem nota 4. A
PRPG indicou que tal retirada poderia ser compensada com recursos da própria PRPG aos
Programas nota 4. Na reunião da CCPG de hoje, contudo, o assunto foi discutido e muitos
Coordenadores mostraram-se contrários ao entendimento da PRPG. Não é possível a criação
de duas classes de Programas dentro da Universidade; h) Critérios de avaliação da Capes - Em
novembro, provavelmente no dia 01, teremos o Seminário da Capes, que tratará dos novos
critérios de avaliação dos Programas de Pós-Graduação. Os Coordenadores serão informados
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assim que tivermos uma definição sobre a data. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador
Geral encerrou a reunião.


