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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 abril de 2019, na Sala 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),
Prof. Fernando Teixeira da Silva (História), Prof. Mario Augusto Medeiros da Silva (Sociologia).
A Profa. Cristina Meneguello (ProfHistória) justificou sua ausência. A Prof. Ana Silvia Volpi
Scott participou da reunião representando a Profa. Luciana Correia Alves (Demografia), que
justificou sua ausência. A Profa. Andréa pediu a retirada de pauta do item 9) Regulamento do
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, pois o texto não foi previamente divulgado
entre os coordenadores. Prof. Michel pediu a inserção do item informes na pauta. A seguir,
foram abordados os itens da pauta: 1) Ata da reunião ordinária CPG de março/2019. A ata da
reunião extraordinária da CPG de março/2019 foi aprovada sem alterações. 2) Credenciamentos.
Foram aprovados: A) Credenciamento do Prof. Luiz Renato Martins, como professor visitante,
para coorientar o aluno Thyago Marão Vilela, do Doutorado em Sociologia. B) Credenciamento
do Prof. Rodolfo Cristian Ertola Biraben, como professor colaborador, para coorientar o aluno
Daniel Santiago Jockwich Martinez, do Doutorado em Filosofia. C) Credenciamento do Prof. Thomas
Jacques Cortado, como professor colaborador, para ministrar disciplinas, no período de 01 de
agosto a 30 de dezembro de 2019, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. D)
Manutenção do credenciamento em razão de aposentadoria da Profa. Maria Suely Kofes, como
professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, para ministrar
aulas e orientar. E) Manutenção do credenciamento em razão de aposentadoria da Profa. Maria
Suely Kofes, como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais,
para ministrar aulas e orientar. F) Credenciamento do Prof. Mateus Batistella, como professor
permanente do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, para ministrar aulas e
orientar. 3) Alteração da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em História. Foi
aprovada a saída do Prof. Aldair Carlos Rodrigues e a entrada do Prof. Rodrigo Camargo de
Godói na referida Subcomissão. 4) Reconhecimento de diploma. Foi aprovado o
reconhecimento de diploma de Carlo Cauti (Mestrado em Relações Internacionais), com parecer
favorável emitido pela Banca Avaliadora. 5) Aluno especial. Devido à falta de funcionários na
Secretaria de Pós-Graduação, houve a sugestão de retirar o processo seletivo de alunos especiais
para o 2º semestre de 2019. Prof. Márcio e Profa. Lúcia se manifestaram dizendo que a não
abertura de processo para aluno especial traz prejuízo para os seus respectivos programas. Os
outros coordenadores concordaram. Decidiu-se então que será aberto o processo seletivo.
Provavelmente será necessário que funcionários de outros locais (secretaria de departamento ou
de núcleo de pesquisa) ajudem no processo. 6) Gastos comuns dos Programas de PósGraduação. Prof. Michel apresentou uma planilha com os gastos realizados desde 2015 pelos
Programas de Pós-Graduação. Prof. Márcio comentou que em 2018 foi feita a aquisição de TV e
aparelho para vídeo conferência no valor de R$ 1994,00 e o PPG Filosofia arcou com esta
despesa, sem o prévio conhecimento do coordenador. Uma situação como esta não pode se
repetir. 7) Prorrogação do prazo de integralização. Foi aprovada a prorrogação do prazo de
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integralização, por seis meses, de Sabrina Sanfelice, aluna do Doutorado em Ciências Sociais,
em razão de licença maternidade. 8) Homologação das aprovações ad referendum. Foram
homologadas as seguintes aprovações ad referendum: A) Aprovação de relatório final do
pesquisador colaborador Maciel Cover, do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais. B)
Credenciamento da Profa. Gleicy Mailly da Silva, como colaboradora, para ministrar disciplinas, no
período de 01 de agosto a 30 de dezembro de 2019, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
C) Credenciamento da Profa. Danielle Tega, como colaboradora, para ministrar disciplinas, no período de
01 de agosto a 30 de dezembro de 2019, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. 9)

Informes. A) Estado de saúde da Sônia. Os professores Michel, Andréa e Isadora visitaram
Sônia e seu estado de saúde é bom, embora ainda esteja fazendo tratamento. Ela recebeu um
atestado médico de afastamento por mais 3 meses. B) Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
Haverá mudança na frase de validação dentro do sistema SIGA. Atualmente, o secretário valida
a declaração de ética com uma frase que diz que o documento está correto. Dado que não é
possível o secretário avaliar tecnicamente o documento, a frase mudará para que o secretário
valide apenas a colocação do documento, e não o seu conteúdo. A Profa. Bárbara Geraldo de
Castro, representante do IFCH no CEP, solicitou e foi aceito que a penalidade de não poder
agendar qualificação ou defesa devido à falta de inserção da declaração de ética no sistema SIGA
seja válida apenas para os ingressantes a partir de 2019. Para os ingressantes entre 2016 e 2018
há uma regra de transição, na qual a declaração de ética continua a ser obrigatória, porém em
caso de falta o sistema não bloqueará qualificação ou defesa. C) PrInt. Os editais de seleção
interna para bolsas podem ser publicados para qualquer uma das datas pré-estabelecidas, não
necessariamente em todas. Os recursos de manutenção, se não forem usados neste ano, podem
ser usados no próximo ano nas missões internacionais. Porém a bolsa que não for ordenada este
ano não será passada para o próximo ano. Prof. Fernando esclareceu que é possível o aluno se
inscrever para universidades que não constam no edital. Neste caso, deve ser feito um cadastro
da universidade. D) ESPIRRAL. O mais recente e-mail da CAPES informou que o ESPIRRAL
está suspenso até que a agência reavalie como será feita a inserção dos livros em formato digital
na base de dados. Entretanto, os coordenadores concordaram que é necessário que a equipe de
Pesquisa já entre em contato com docentes e alunos para cobrar este material. E) Balanço
Sucupira. O relatório com o balanço sobre a coleta de dados do Sucupira foi feito pelos
coordenadores de programas e haverá uma reunião no próximo dia 11/04/2019 entre a
Coordenação de Pós-Graduação (Prof. Michel), Direção do IFCH (Prof. Álvaro) e Coordenação
de Pesquisa (Alexandre), na qual o conteúdo do relatório será discutido e será realizado um
planejamento para o próximo ciclo a partir da experiência passada. F) Cotas na Pós-Graduação.
O Prof. Michel conversou com a coordenadora do IEL, que se dispôs a abrir um curso de
extensão, que tem custo baixo, porém é pago. Prof. Michel também conversou com a
coordenadora do Idioma Sem Fronteira (IsF), que é um programa do MEC e não tem custo para
o aluno, sobre a possibilidade de vagas para cotistas e recebeu a resposta de que há sempre vagas
sobrando. Porém, o IsF oferta curso somente de língua inglesa. Ficou decidido que será feito um
questionário para os alunos responderem sobre quais línguas eles têm interesse em aprender,
para que então a procura por curso seja mais efetiva. G) Tradução das páginas do site para o
inglês. Prof. Michel pediu que os coordenadores que ainda não o fizeram lhe enviem os textos do
site a serem traduzidos para o inglês, para que ele possa pedir orçamentos. H) Nova configuração
da Pós-Graduação - protocolo USP/CAPES. Os coordenadores de Pós-Graduação que formam o
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GT entregaram sua proposta para a PRPG, que a modificou em alguns pontos e já a levou para o
CRUESP. I) SUL GLOBAL. Prof. Fernando informou que o edital para inscrição de projetos de
pesquisa no âmbito do programa Sul Global (da CAPES) está aberto até o dia 31/05. J)
Regulamentos dos Programas de Pós-Graduação. Os respectivos processos contendo os
regulamentos dos programas de Pós-Graduação foram requisitados e alguns já retornaram à
Secretaria de Pós-Graduação. É necessária a revisão dos regulamentos, dado que o Regimento
Geral da Pós-Graduação sofreu alterações significativas. Os coordenadores concordaram em
revisar os regulamentos dos Programas no prazo de 2 meses. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador Geral encerrou a reunião.

