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
nove dias do mês de outubro 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: Profa Lúcia da Costa Ferreira (Ambiente e Sociedade), Profa
Joana Cabral de Oliveira (Antropologia Social), Profa Luciana Ferreira Tatagiba (Ciência
Política), Profa Angela Maria Carneiro Araújo (Ciências Sociais), Profa Luciana Correia
Alves (Demografia), Prof. Fernando Teixeira da Silva (História). Também participaram da
reunião: Profa Andréa Marcondes de Freitas e Reginaldo Alves do Nascimento (Coordenação
de Pesquisa, Projetos e Convênios). O Coordenador Geral iniciou a reunião: 1. Informes - a)
Saúde mental na pós-graduação (práticas de yoga e meditação coletivas): Na reunião
anterior, tivemos a iniciativa das alunas da pós-graduação em Demografia para práticas de
yoga e meditação coletivas: Kelly Cristina de Moraes Camargo e Sofia Caselli Furtado. Hoje
tivemos uma abertura da CCPG a respeito. Conforme dados do SAPPE (Serviço de
Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante), cerca de 40% de alunos necessitam de
atendimento psicológico e psiquiátrico. Além disso, temos também o pronto socorro em
atendimento emergencial, onde são identificados os estudantes que necessitam de apoio; b)
Prêmio de divulgação científica para Mestrado e Doutorado: Teremos um prêmio para o
Mestrado e outro para o Doutorado. A ideia é que seja feito um vídeo de até 3 minutos, que
será avaliado por uma Comissão e terá peso igual ao número de “likes” (medido pelas redes
sociais); c) Regulamentos: A DAC, PRPG e PG discutiram sobre como fazer para que os
Regulamentos dos Programas obedeçam a modelos de documentos. Os Regulamentos
deverão ser adequados aos novos templates (que serão encaminhados pela DAC); d) Verba
da Capes: Foi liberado o cadastramento de pós docs do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais; e) Verba de tradução: Podem ser usadas as verbas de tradução em 2020. O
ideal é que sejam organizados os editais e os sites para disponibilização; f) Print: Os
Coordenadores do Print devem prestar contas de custeio; g) Recursos PROAP/Conta apoio:
Conforme orientação da Diretoria Financeira, os recursos PROAP e Conta Apoio tem que ser
encaminhados até 15/10/2019. 2. Ata da CPG de setembro/2019 - A ata da reunião da CPG
de setembro/2019 foi aprovada sem alterações. 3. Homologação das aprovações ad
referendum - Foram homologados os seguintes credenciamentos ad referendum: a) Prof.
Sérgio Stoco como professor participante temporário do Programa de Pós-Graduação em
Demografia, pelo prazo de 5 meses, a partir de 01/11/2019, para coorientar aluno de
doutorado William de Mendonça Lima; b) Profa Flávia da Fonseca Feitosa como professora
participante temporária do Programa de Pós-Graduação em Demografia, pelo prazo de 16
meses a partir de 05/12/2019, para coorientar aluno de doutorado Leandro Blanque Becceneri;
c) Prof. João Carlos Pires da Silva como professor participante temporário do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia, para coorientar o aluno Gustavo Oliveira Fernandes Melo. 4.
Troca de Orientação: Foram aprovadas as trocas de orientadores dos alunos: a) Andréa
Ávila Serrano (Doutorado em Ciência Política), que passa a ser orientado pelo Prof. Andrei
Koerner, em razão do falecimento do Prof. Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes; b)
Vinicius Tomaz Fernandes (Doutorado em Ciências Sociais), que passa a ser orientado pelo
Prof. José Dari Krein, em razão de melhor adequação ao projeto. 5. Credenciamentos - Foi
aprovado o credenciamento do Prof. Breno Andrade Zuppolini como professor colaborador
do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para ministrar aulas e orientar. 6. Religamento
de Bárbara Odebrecht, aluna do Prof. Omar Ribeiro Thomaz, que não compareceu em
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sua defesa (tese) - A Comissão de Pós-Graduação optou por fazer o pedido à PRPG de forma
geral, para alunos que, por razões médicas, não tenham comparecido em suas defesas. 7.
Teses dos Programa de Pós-Graduação publicadas como e-books - As teses dos
Programas serão informadas até novembro/2019, devendo haver revisão ortográfica. 8.
Avaliação de Meio-termo da Capes - Inicialmente, o Reginaldo apresentou os resultados
parciais da “minisucupira”, deixando os Coordenadores a par dos problemas enfrentados. Em
seguida, tratou-se do Meio-termo da Capes. São 3 áreas de avaliação: Programa, Formação e
Impacto, tendo sido abordados os principais aspectos. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador Geral encerrou a reunião.
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