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 sete dias do mês de março de 2019, na Sala Vídeo 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: Prof. Nashieli Cecília Rangel Loera (Antropologia Social), Prof. Andréa Marcondes
de Freitas (Ciência Política), Profa. Luciana Correia Alves (Demografia), Prof. Patrícia
Dalcanale Meneses (História), Prof. Cristina Meneguello (ProfHistória) e Prof. Mario Augusto
Medeiros da Silva (Sociologia). Profa. Isadora Lins França (Ciências Sociais) e Prof. Márcio
Augusto Damin Custódio (Filosofia) justificaram suas ausências. Prof. Michel solicitou a
retirada de pauta do item 14) Carta da Profa. Silvia Hunold Lara, pois o assunto será abordado
como informe. A seguir, foram abordados os itens da pauta: 1) Ata da reunião extraordinária
CPG de fevereiro/2019. A ata da reunião extraordinária da CPG de fevereiro/2019 foi aprovada
sem alterações. 2) Credenciamentos. Foram aprovados os credenciamentos: A) Prof. Marcelo
Pereira da Cunha, como professor permanente do PPG Ambiente e Sociedade, para dar aulas e
orientar. B) Profa. Guita Grin Debert, como professora permanente do PPG Ciências Sociais,
para dar aulas e orientar. C) Profa. Ana Paula Bortoleto, como professora permanente do PPG
Ambiente e Sociedade, para dar aulas e orientar. D) Prof. David Montenegro Lapola, como
professor permanente do PPG Ambiente e Sociedade, para dar aulas e orientar. E) Prof. Emilio
Federico Moran, como professor permanente do PPG Ambiente e Sociedade, para dar aulas e
orientar. F) Profa. Arleude Bortolozzi, como professora permanente do PPG Ambiente e
Sociedade, para dar aulas e orientar. G) Prof. Eduardo Sonnewend Brondizio, como professor
visitante do PPG Ambiente e Sociedade, para dar aulas e orientar. H) Prof. Geraldo Luciano
Andrello, como colaborador para coorientar a aluna Patricia Vanetti Veiga, do doutorado do PPG
Antropologia Social. 3) Alteração na representação discente. Foram aprovadas as alterações
de representação discente: A) PPG Filosofia para o ano de 2019: Bárbara Thaís Abreu dos
Santos - titular e Pedro Gallina Ferreira - suplente. B) PPG Ambiente e Sociedade para o ano de
2019: Mariana Delgado Barbieri - titular e Clarissa Fernandes Bulhão - suplente. C) PPG
Demografia: Kelly Cristina de Moraes Camargo - titular e Sofia Caselli Furtado - suplente. D)
PPG História: Bruna Schulte Moura - titular e Thaise Colletti Pavani - suplente. 4)
Homologação das aprovações ad referendum. Foram homologadas as seguintes aprovações ad
referendum: A) Credenciamento do Prof. Oswaldo Giacoia Junior como professor permanente
dos cursos de Mestrado e Doutorado do programa de Pós Graduação em Filosofia. B)
Reconhecimento de diploma - Anderson Machado Rodrigues Alves - Doutorado em Filosofia parecer favorável. C) Inclusão de disciplina de intercâmbio Universitário, 1º semestre 2019 aluna Clara Luisa Oliveira Silva, profa. responsável Adriana Gracia Piscitelli. D)
Credenciamento do Prof. Rodrigo Ferreira Toniol, como professor permanente do mestrado e
Doutorado do PPG Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar. E) Credenciamento da
Profa. Andrea Carolina Schvartz Peres, como professora colaboradora do mestrado do PPG
Antropologia Social, para coorientar o aluno Nicolas Rocca Bragaia. F) Credenciamento da
Profa. Débora Alves Nascimento como professora colaboradora dos cursos de Mestrado e
Doutorado do PPG Ciência Política. 5) Troca de orientação. Foram aprovadas as seguintes
trocas de orientação: A) Christian Mascarenhas (Mestrado em História), passará a ser orientado
pelo Prof. Luciano Migliaccio. B) Clarissa Fernandes Bulhão (Doutorado em Ambiente e
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Sociedade), passará a ser orientada pelo Prof. Roberto do Carmo, com coorientação do Prof.
Mateus Batistella. C) Ananda Andrade do Nascimento Santos (Doutorado em Antropologia
Social), passará a ser orientada pela Profa. Suely Kofes. D) Marcelo Brandão Ceccarelli
(Mestrado em Ciência Política), passará a ser orientado pela Profa. Andreia Galvão em caso de
religamento. E) Rodrigo Semeria Ruschel (Doutorado em Ambiente e Sociedade), passará a ser
orientado pela Profa. Ana Paula Bortoleto. F) Fernando Monteiro Camargo (Doutorado em
Ciências Sociais), passará a ser orientado pela Profa. Daniela Tonelli Manica. 6)
Reconhecimento de diploma. Foram aprovados os reconhecimentos de diploma: A) Florian
Franken Figueiredo (Doutorado em Filosofia, parecer favorável). B) Giorgio Venturi (Doutorado
em Filosofia, parecer favorável). 7) Prorrogação do prazo de integralização. Foi aprovada a
prorrogação do prazo de integralização, por seis meses, de: A) Juliana Janaina Tavares Nóbrega
(Doutorado em Filosofia), em razão de licença maternidade. B) Claudia Tolentino Gonçalves
Felipe (Doutorado em História), em razão de licença maternidade. 8) Acordos de cotutela.
Foram aprovados os seguintes acordos de tutela: A) Firmado entre a Universidade Estadual de
Campinas e a Rice University para a defesa do doutorando José Antonio Ferreira da Silva Júnior
no PPG História. B) Firmado entre a Universidade Estadual de Campinas e a Rice University
para a defesa da doutoranda Livia Maria Tiede no PPG História. 9) Prorrogação do prazo de
religamento. Foi aprovado o pedido de prorrogação do prazo de religamento, até dezembro de
2019, de José Quidel Lincoleo (doutorado em Antropologia Social), aluno da Profa. Vanessa Lea,
por motivo de doença. 10) Nova configuração da Pós-Graduação - protocolo USP/CAPES. O
Prof. Michel Nicolau Netto informou que encaminhou à PRPG uma proposta alternativa,
compactuada com a coordenadora de pós-graduação do IA, àquela desenhada pela CAPES/USP
em referência à pós-graduação. No dia 04/04/2019 haverá uma reunião dos coordenadores de
pós-graduação da Unicamp que formam o GT da PRPG para definirem a proposta que a
Unicamp apresentará. 11) Balanço do Sucupira. O balanço que os coordenadores presentes
fazem é de que o trabalho de consolidação dos dados de produção científica foi muito
problemático. Prof. Mário sugeriu que um profissional da Informática seja destacado para a
equipe do Sucupira, pois o trabalho seria facilitado por um software que puxasse
automaticamente os dados já inseridos em outras plataformas. Prof. Michel sugeriu, a título de
antecipar os problemas que eventualmente possam se apresentar, que seja feita uma nova
consolidação dos dados do Sucupira entre junho e julho deste ano. Esta sugestão foi aceita pelos
presentes. A situação ideal seria que a plataforma fosse alimentada de forma corrente durante
todo o ano, e assim o período de consolidação dos dados seria muito mais tranquilo com relação
a prazo de entrega. O Prof. Michel consolidará um relatório da CPG sobre o tema e o
encaminhará para a direção do IFCH e a coordenação de pesquisa para procedimentos cabíveis.
12) Secretaria do ProfHistória. Profa. Cristina explanou aos presentes que, com o afastamento
da Sônia, a secretaria do programa ProfHistória ficou a cargo do secretário Leandro, que está
mais sobrecarregado por acumular a secretaria de outros dois programas de Pós-Graduação: o
Mestrado em História e o PPG Demografia. Ela sugere que seja revista a divisão de trabalho dos
secretários, de modo a deixar Leandro menos sobrecarregado. Prof. Michel disse que está
prevista a vinda de um novo funcionário, contratado através de concurso, para a Secretaria de
Pós-Graduação. A Direção do IFCH também solicitou outros 2 funcionários, mas por enquanto
não há resposta da Reitoria. Ficou montado um Grupo de Trabalho para discutir a gestão da
Secretaria de Pós-Graduação, formado pela Profa. Andréia, Profa. Luciana, Prof. Michel e por
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um funcionário da Secretaria. Priscila, por ser a secretária com mais tempo de trabalho na
Secretaria, será convidada a participar do GT. 13) Evento sobre cotas - IFCH. O prof. Michel
informou que na semana de recepção dos alunos, na mesa sobre a política de cotas no IFCH, os
alunos do IFCH fizeram 3 solicitações aos programas: que o resultado do processo seletivo de
ingresso nos programas de pós-graduação do IFCH traga os nomes dos aprovados; que a política
de bolsas seja publicada; que seja feito um relatório sobre o processo seletivo, destacando a
política de cotas. Ainda, Prof. Michel propôs que os programas buscassem fortalecer o
aprendizagem de língua estrangeira e criassem workshop de escrita para os alunos, em especial,
cotistas. O Prof. Michel buscará discutir com o Centro de Estudo de Línguas a possibilidade da
abertura de cursos de inglês com vagas para os cotistas. 15) Troca de coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Foi aprovada a indicação da Profa. Dra.
Joana Cabral de Oliveira como Coordenadora do PPG Antropologia Social, a partir de
01/08/2019, por 2 anos. Na mesma data, a Subcomissão do PPG Antropologia Social passa a ser
composta por: Profa. Dra. Joana Cabral de Oliveira, Prof. Dr. José Maurício Paiva Andion Arruti,
Profa. Dra. Nashieli Cecília Rangel Loera. 16) Envio de livros CAPES - ESPIRRAL. Prof.
Michel pedirá à Coordenadoria de Pesquisa que eles enviem e-mails para as editoras solicitando
os arquivos virtuais dos livros informados na Sucupira dos últimos dois anos. 17) PrInt. Prof.
Michel pediu que todos os coordenadores enviem os textos de seus sites que desejam traduzir
para o inglês para que ele peça orçamento para o trabalho. 18) Troca de coordenação na PósGraduação em Sociologia. Foi aprovada a indicação da Profa. Dra. Bárbara Geraldo de Castro
como Coordenadora do PPG Sociologia, a partir de 01/06/2019, pelo período de 2 anos. Na
mesma data, a Subcomissão do PPG Sociologia passa a ser composta por: Profa. Dra. Bárbara
Geraldo de Castro, Prof. Dr. Mário Augusto Medeiros da Silva, Prof. Dr. Fabio Mascaro Querido,
Prof. Dr. Michel Nicolau Netto, Prof. Dr. Sávio Machado Cavalcante. 19) Informe: A Profa.
Silvia Hunold Lara, do Departamento de História, escreveu uma carta para a coordenadora do
PPG História, a Profa. Patricia, sobre os motivos que a levaram a desistir da orientação do aluno
Bruno Rodrigues de Lima, em caso de religamento. A dissertação dele ainda não foi examinada,
o que acontecerá em 29/03/2019, último dia para a integralização do curso. Não há o que fazer
senão aguardar o pronunciamento da banca, que aprovará ou não a qualificação. Nada mais
havendo a tratar, o Coordenador Geral encerrou a reunião.

