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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
onze dias do mês de setembro 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 Sônia Beatriz Miranda Cardoso e contou com a presença dos seguintes
Coordenadores de Programas: Prof. Roberto Donato da Silva Júnior (Ambiente e Sociedade),
Profa Joana Cabral de Oliveira (Antropologia Social), Profa Andréa Marcondes de Freitas
(Ciência Política), Profa Angela Maria Carneiro Araújo (Ciências Sociais), Profa Luciana
Correia Alves (Demografia), Prof. Thiago Lima Nicodemo (História), Profa Bárbara Geraldo
de Castro (Sociologia). Também participaram da reunião: Reginaldo Alves do Nascimento
(Coordenação de Pesquisa, Projetos e Convênios), Kelly Cristina de Moraes Camargo e Sofia
Caselli Furtado. O Coordenador Geral iniciou a reunião: 1. Saúde mental na pós-graduação
(práticas de yoga e meditação coletivas) - Foram apresentadas as representantes discentes
da pós-graduação em Demografia: Kelly Cristina de Moraes Camargo e Sofia Caselli Furtado.
Elas relataram que, ao longo do primeiro semestre, muitos alunos sentiram falta de atividades
voltadas para a saúde mental na pós-graduação ou mesmo um espaço para troca de
informações, de modo a prevenir possíveis transtornos. Desenvolveram, então, um projeto
alternativo, criando um grupo para realizar práticas de yoga e meditação coletivas, a fim de
trabalhar aspectos como ansiedade, depressão e crises de pânico. O ideal seria a utilização de
um lugar aberto próximo ao IFCH. A Profa Bárbara sugeriu que fosse utilizado o espaço da
cantina. A Comissão de Pós-Graduação fará uma carta de apoio. 2. Informes - a) Print: O
IFCH tem 8 projetos Print em andamento e os novos cortes da Capes não atingem o Print. Os
projetos com bolsas de doutorado sanduíche tem que ser confirmadas neste ano. As bolsas
não utilizadas devem constar com rubrica diferente de custeio. Os professores visitantes
precisam da implementação até março/2020. A Informática colocou no site uma aba para os
Prints e todos os Coordenadores de Programas devem verificar, utilizando, inclusive, a verba
destinada para tradução; b) Gratificação do Coordenador de Pós-Graduação do IFCH:
Não foi mobilizada a Direção para criação do Grupo de Trabalho. O Prof. Álvaro conversará
com a Profa. Teresa Atvars para buscar uma solução. 3. Homologação das aprovações ad

referendum - Foram homologados os seguintes credenciamentos ad referendum: a) Profa
Bela Feldman como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais, para ministrar aulas e orientar; b) Prof. Walter Alexandre Carnielli como professor
permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para ministrar aulas e orientar; c)
Profa Ekaterina Alexandrovna Kubyshkina como professora colaboradora do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia, para ministrar aulas e orientar; d) Profa Camila Loureiro Dias
como professora permanente do Programa de Pós-graduação em História, para ministrar aulas
e orientar; e) Prof. Fábio Mascaro Querido como professor permanente do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, para ministrar aulas e orientar; f) Profa Izabel Andrade Marson
como professora permanente do Programa de Pós-Graduação em História, para ministrar
aulas e orientar. 4. Credenciamentos - Foram aprovados os credenciamentos dos professores:
a) Profa Raquel Gryszczenko Alves Gomes como professora permanente do Programa de
Pós-Graduação em História, para ministrar aulas e orientar; b) Profa Larissa Nadai como
professora participante temporária do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, para
orientar; c) Prof. Tomas Wilmark como professor participante temporário do Programa de
Pós-Graduação em Demografia, para orientar. 5. Troca de Orientação: Foram aprovadas as
trocas de orientadores dos alunos: a) Felipe Barradas Correia Castro Bastos (Doutorado em
História), que passa a ser orientado pela Profa Lucilene Reginaldo, com coorientação do Prof.



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

2

Omar Ribeiro Thomaz, em razão de melhor adequação ao tema da pesquisa; b) Marcos
Tavares Prates (Doutorado em Sociologia), que passa a ser orientado pelo Prof. Fábio
Mascaro Querido, em função de maior proximidade temática; c) Maria Julia Gimenez
(Doutorado em Ciência Política), que passa a ser orientada pelo Prof. André Kaysel Velasco e
Cruz, em virtude do falecimento do Prof. Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. 6.
Mudanças nas linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política -
Foram aprovadas as mudanças nas linhas de pesquisa: Linha 1 - Movimentos sociais, trabalho
e participação política; Linha 2 - Regimes e instituições políticas; Linha 3 - Estado,
desenvolvimento e política comparada; Linha 4 - Teoria e pensamento político. 7. Edital
DERI 62/2019 - O edital prevê a visita de trabalho dos Coordenadores de Programa ou do
Coordenador Geral da Pós-Graduação. Serão 8 vagas para toda a Unicamp. A Profa Camila
Loureiro Dias, Coordenadora Associada da Graduação, apresentou proposta para a
Universidade de Salamanca. Os Coordenadores concordaram em formalizar uma carta de
apoio à Profa Camila. 8. Ata da CPG de agosto/2019 - A ata da reunião da CPG de
agosto/2019 foi aprovada com pequenas alterações. 9. Datacapes - O Reginaldo apresentou o
Relatório Anual de Atividades dos alunos e o Relatório de Egressos, recebendo as sugestões
dos Coordenadores. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral encerrou a reunião.


