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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
treze dias do mês de fevereiro de 2019, na Sala da Congregação do IFCH. A reunião foi
presidida pelo Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Michel Nicolau Netto,
secretariada por Tamara Fernanda Totta Brunelli e contou com a presença dos seguintes
Coordenadores de Programas: Profa. Lúcia da Costa Ferreira (Ambiente e Sociedade), Profa.
Nashieli Cecília Rangel Loera (Antropologia Social), Profa. Andréa Marcondes de Freitas
(Ciência Política), Profa. Isadora Lins França (Ciências Sociais), Prof. Márcio Augusto Damin
Custódio (Filosofia), Profa. Patrícia Dalcanale Meneses (História). Profa. Luciana Correia Alves
(Demografia) e Prof. Mario Augusto Medeiros da Silva (Sociologia) justificaram suas ausências.
Também participaram da reunião Alexandre, Fabricio e Rita (Coordenação de Pesquisa). O
coordenador de Pós-Graduação iniciou a reunião solicitando a retirada de pauta do item 3.C.(ii),
sobre o credenciamento da Profa. Natália Corazza Padovani como professora colaboradora para
orientar e dar aulas nos cursos de Mestrado e Doutorado do PPG Antropologia Social, pois o
referido credenciamento já havia sido aprovado na reunião de CPG ocorrida em novembro de
2018 e foi colocado erroneamente na pauta desta reunião extraordinária. A seguir, foram
abordados os itens da pauta: 1) Ata da reunião CPG de novembro/2018. A ata da reunião da
CPG de novembro/2018 foi aprovada sem alterações. 2) Informes. Foram dados pelo Prof.
Michel dois informes: A) Situação de saúde de Sônia Beatriz Miranda Cardoso e as
consequências administrativas. Prof. Michel informou que Sônia desempenhava a função de
chefia da Secretaria de Pós-Graduação e vários outros trabalhos que precisam ser absorvidos
pelos setores do IFCH. O Prof. Michel se dispôs a tomar as decisões em nome da Secretaria de
Pós-Graduação. Para tanto, sempre que necessário consultará outras pessoas envolvidas, como
eventualmente o diretor do IFCH. É previsto um novo funcionário para a Pós-Graduação, mas
que só poderá ser contratado depois que o concurso atual for homologado, o que não deve
ocorrer antes de maio ou junho deste ano. A Secretaria está fazendo o levantamento dos
trabalhos que eram realizados exclusivamente pela Sônia e a proposta é a de fazer o
replanejamento destes trabalhos, inclusive transferindo-os para outros setores quando for
pertinente. Prof. Michel propôs ser ele mesmo o interlocutor da Pós-Graduação com a PRPG.
Em relação ao oferecimento de disciplinas, a Profa. Patrícia comentou que ela já fez, em
semestres passados, o trabalho de cobrar dos professores do Departamento de História as
informações necessárias sobre as disciplinas, e que entregou essas informações de forma
consolidada para Sônia. Profa. Nashieli sugeriu que os coordenadores se antecipem aos prazos e
que enviem um comunicado geral cobrando as informações necessárias para a organização do
oferecimento de disciplinas. B) Prof. Michel relatou reunião com a equipe do Observatório de
Direitos Humanos, composta pela Profa. Néri de Barros Almeida (História/IFCH) e o Prof. Luís
Renato Vedovato (FCA). Também estava presente na reunião a Profa. Josianne Francia Cerasoli
(História/IFCH). Foi relatada a intenção do Observatório em se aproximar aos programas de pósgraduação do IFCH, em termos de pesquisa e disciplinas na temática de direitos humanos. A
proposta aprovada em CPG é que se opine ao Observatório para que seja aberto um edital de
bolsas com temáticas definidas pelo observatório. Os programas deverão manifestar em interesse
no edital, se comprometendo a oferecer uma disciplina de sigla única ou dupla, com outro
programa. Os programas que aderirem ao edital poderiam oferecer a seus alunos a oportunidade
de concorrerem a bolsas do referido edital. O Prof. Michel deve reportar a proposta ao
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Observatório. 3) Homologação das aprovações ad referendum. Foram homologadas as
aprovações ad referendum. A) Troca de orientação: (i) Olívia Candeia Lima Rocha - Doutorado
em História - passa a ser orientada pelo Prof. José Alves de Freitas Neto. (ii) Silvio Carlos
Marinho Ribeiro - Doutorado em Filosofia - passa a ser orientado pelo Prof. Rafael Rodrigues
Garcia. (iii) Lucia Sestokas - Mestrado em Antropologia Social - passa a ser orientada pela Profa.
Natália Corazza Padovani. B) Foi aprovada a indicação do PROF. FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA
como Coordenador do PPG História, a partir de 01/04/2019, por 2 anos. A Subcomissão do
Programa passa, na mesma data, a ser composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Fernando
Texeira da Silva, Prof. Dr. Aldair Carlos Rodrigues, Profa. Dra. Josianne Frância Cerasoli, Prof.
Dr. Marcos Tognon, Prof. Dr. Rui Luis Rodrigues. C) Credenciamentos/Descredenciamentos: (i)
Credenciamento da Profa. Aline Castilho Crespe Lutti como professora colaboradora, para
orientar, no curso de Doutorado do PPG Antropologia Social; (iii) Renovação de credenciamento
da Prof. Eliane Moura da Silva como professora permanente para dar aulas e orientar no PPG
História; (iv) Renovação de credenciamento do Prof. Gabriel Ferreira Zacarias como professor
permanente,
para
dar
aulas
e
orientar
no
PPG
História.
4)
Credenciamentos/Descredenciamentos. Foi aprovado o credenciamento da Profa. Guita Grin
Debert como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,
para dar aulas e orientar. 5) Troca de orientação. Foram aprovadas as trocas de orientação dos
alunos: a) Marcela Paschoal Perpetuo (Doutorado em Ambiente e Sociedade), que passa a ser
orientada pelo Prof. Dr. Roberto Donato da Silva Junior; b) Amanda Carolini Menconi
Hornhardt (Doutorado em Ciênicas Sociais), que passa a ser orientada pela Profa. Angela Maria
Carneiro Araujo; c) Paulo Henrique Rigolin de Moraes (Doutorado em Sociologia), que passa a
ser orientado pela Profa. Mariana Miggiolaro Chaguri. 6) Alterações no Regimento Geral de
Pós-Graduação da Unicamp. Foram ressaltadas pelo Prof. Michel as principais mudanças
trazidas pela Deliberação CONSU-A-022/2018, de 27/11/2018, que alterou o Regimento Geral
dos Programas de Pós-Graduação, as quais são: a) Coordenador Associado de Pós-Graduação: a
criação dessa função é opcional, que deve ser decidida pela CPG. No caso do IFCH a decisão
sobre essa figura deve ser decidida em CPG no momento da escolha do próximo coordenador de
CPG; b) Cotutela em mestrado: anteriormente a cotutela era possível apenas para Doutorado. A
partir desta alteração, a cotutela pode ser feita também em nível de mestrado; c)
Credenciamentos: agora a CPG tem autonomia para definir o período de credenciamento de
professores permanentes e colaboradores internos. Foi decidido em CPG que: c.1) os professores
permanentes, servidores da Unicamp, são credenciados por tempo indeterminado, mantendo-se
credenciados até suas aposentadorias ou por outra forma de desligamento previsto em regimento
da pós-graduação; c.2) Os professores colaboradores, servidores da Unicamp, serão credenciados
pelo prazo de quatro anos, podendo haver renovações; c.3) o credenciamento de professores
aposentados e/ou externos à Unicamp segue o que está estipulado no regimento da pósgraduação da Unicamp, conforme a nova redação do artigo 52. d) O regimento geral traz a
possibilidade de cadastro de professor participante temporário, conforme seção III, do capítulo X,
do regulamento atualizado. Esses professores poderão ser cadastrados, mas não precisarão ser
credenciados, para atuar de forma eventual, sem regularidade, em atividades de ensino ou
coorientação. 7) Publicações de teses do IFCH. Não é mais possível pedir auxílio financeiro
para publicação de teses e dissertações pela FAPESP. A proposta da Diretoria é a de que ela
mesma bancaria a publicação da melhor tese de cada um dos Programas de Pós-Graduação. A
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proposta é que a publicação seja em formato e-book. A CPG indica a necessidade de uma
comissão editorial para a publicação. 8) Desligamento do aluno Carlos Eduardo Chaves,
Doutorando do PPG Antropologia Social, por desempenho insatisfatório. As razões para o
pedido foram apresentadas pela Profa. Nashieli e o desligamento aprovado. 9) Novo regimento
PED. A resolução GR-048/2018 de 19/12/2018 trouxe a obrigatoriedade de criação de comissão
avaliadora do PED. Esta comissão também deve criar um projeto de participação das unidades
no PED. O Prof. Michel está cuidando do assunto com a secretaria de Graduação. 10) Proposta
de mudanças na pós-graduação – protocolo USP/CAPES. A USP firmou um protocolo de
intenções com a CAPES, no qual se preveem algumas ações que, no fim, fortalecerão o
doutorado em detrimento do mestrado. Há um movimento para que as três universidades
estaduais paulistas tomem ações nesse sentido. A proposta é a de que a agência de fomento
pague, no máximo, o primeiro ano de bolsa de mestrado. Ao final deste período, o aluno seria
avaliado por uma banca e existiriam três possíveis caminhos: a) passar para o doutorado
diretamente. Neste caso o aluno poderia receber até 5 anos de bolsa no total; b) continuar no
mestrado, mas sem bolsa; c) interromper o mestrado. Neste caso o aluno não obteria o título de
mestre, mas ganharia um certificado de que cumpriu um ano do curso. A Unicamp está avaliando
a proposta e formou uma comissão para tanto, da qual o Prof. Michel é integrante. A posição da
CPG é não aconselhar a impossibilidade de dois anos de mestrado com bolsa, pois isso poderia
decretar seu enfraquecimento. 11) Recepção aos ingressantes. O dia reservado para a PósGraduação é o dia 19/03. 12) Acompanhamento Sucupira. Alexandre explicou que a
Coordenação de Pesquisa já fez grande parte do trabalho, mas ainda não concluiu o levantamento
da produção discente, por conta do atraso do formulário. Há alguns casos de dificuldades na
inserção das teses e dissertações dos discentes. Também há a necessidade de relacionar os
projetos de pesquisa às produções. A Coordenação de Pesquisa entrará em contato com cada um
dos coordenadores de Programa de Pós-Graduação para discutir os casos. 13) PrInt. Os editais
de processos seletivos serão traduzidos conforme forem produzidos. Nada mais havendo a tratar,
o Coordenador Geral encerrou a reunião.

