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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 dezembro 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 Daniel Gomes Hatamoto 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), Prof. Fernando Teixeira da Silva (História), Prof. Márcio Augusto Damin Custódio. 
Também participou da reunião: Reginaldo Alves do Nascimento (Coordenação de Pesquisa, 
Projetos e Convênios). O Coordenador Geral iniciou a reunião: 1. Informes - a) Cursos de 
Língua: 86 alunos/as de pós-graduação do IFCH manifestaram interesse no curso de língua 
inglesa a ser oferecido na parceria IFCH/CEL. Com isso, será possível conceder bolsas e 
ficou decidido que elas serão destinadas, preferencialmente, a estudantes cotistas;  2. Ata da 
CPG de Novembro/2019 - A ata da reunião da CPG de novembro/2019 foi retirada para 
aprovação em próxima reunião da CPG. 3. Homologação das aprovações ad referendum - 
Foram homologados os seguintes ad referendum: a) Credenciamento da Profa. Roberta 
Guimarães Peres como professora participante temporária do Programa de Pós-Graduação em 
Demografia, para coorientar aluno; b) Credenciamento da Profa Marjolein Elizabeth Maria de 
Theije como professora participante temporária do Programa de Pós-Graduação em Ambiente 
e Sociedade,  para coorientar aluno; c) Extensão da Prorrogação do Prazo de Religamento até 
março de 2020 de Bárbara Odebrecht do Doutorado em Antropologia Social, vítima de uma 
infecção que obrigou o cancelamento de sua defesa. 4. Indicação de representantes 
discentes do Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais: - Foi aprovado a 
indicação de Matheus de Oliviera Pereira como representante discente titular e Gabriela 
Dorneles Ferreira da Costa como representante discente Suplente do Programa de Pós 
Graduação em Relações Internacionais. 5. Reconhecimento de Diploma - Foi aprovado o 
reconhecimento de diploma de Décio Marco Antonio de Alencar Guzman (Doutorado em 
História), com parecer favorável emitido pela banca avaliadora. 6. Prorrogação do Prazo de 
Integralização: a) Foi aprovada a Prorrogação do Prazo de Integralização para junho de 2020 
de Lis Furlani Blanco (Doutorado em Antropologia Social); b) Foi aprovada a Prorrogação do 
Prazo de Integralização por mais seis meses de Amanda Carolini Menconi Hornhardt 
(Doutorado em Ciências Sociais) em razão de licença maternidade. 7. Prorrogação da 
Vigência de Cotutela: - Foi aprovada a prorrogação da vigência de cotutela de Mayra Lafoz 
Bertussi, firmada entre a EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales e a 
Universidade Estadual de Campinas, do Doutorado em Antropologia Social, até a data de 
defesa da tese, na data limite de dezembro de 2020. Foi definido que a defesa da tese, 
inicialmente prevista para ocorrer na EHESS, ocorrerá na Universidade Estadual de 
Campinas. 8 . Acordo de Cotutela - Foi aprovado o acordo de Cotutela entre o Programa de 
Pós Graduação em História/Unicamp e École Pratique des Hautes Études/França para 
obtenção de duplo diploma de Doglas Morais Lubarino, orientando do Prof. Luiz Cesar 
Marques Filho, com duração de 5 anos.                  9 . Abertura de Convênio de Cooperação 
Acadêmica entre Unicamp e Universidade de Granada - Foi aprovado a abertura do 
convênio geral, proposta pelo PPGCS e PAGU a ser firmado entre IFCH/UNICAMP com a 
Universidade de Granada/Espanha para atividades gerais acadêmicas com prazo de duração 
indeterminado.   10. Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Acadêmica entre 
Unicamp e Universidade de Granada - Foi aprovado este termo que estabelece regras para 
intercâmbio de pesquisa e Pós Graduação entre PPGCS/PAGU com a Universidade de 
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Granada/Espanha para pesquisas na área/linha de Estudos de Gênero com prazo de duração 
indeterminado 11. Credenciamentos - Foram aprovados os seguintes credenciamentos: a) 
Prof. Leandro Alves Teodoro como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em 
História, para orientar e dar aulas; b) Íris Moraisde Araújo como professora participante 
temporária no Programa de Pós Graduaçã em Antropologia Social, para coorientar aluno; c) 
Fábio Maia Bertato como professor visitante no Programa de Pós Graduação em Filosofia, 
para orientar e dar aulas; d) Sourav Tarafder como professor visitante no Programa de Pós 
Graduação em Filosofia, para orientar e dar aulas; e) Carolina Parreiras Silva como professora 
colaboradora no Programa de Pós Graduação em Antropologia Social, para orientar aluno. 12 
. Contratação de Estagiários - Sucupira - Foi aprovado a contratação dos estagiários que 
trabalharão no Coleta Capes/Sucupira. Serão contratados 6 estágiários, dentre os quais 5 deles 
serão responsáveis pelo recolhimento geral de informações e alimentação da Sucupira e 1 
estagiário será responsável pelo recolhimento de informações dos egressos. Foram 
apresentados os nomes dos estagiários e os programas a que serão responsáveis. 13. Sucupira 
- a) Foi informado às coordenadorias dos programas sobre as defesas que ainda estão 
pendentes e que já ultrapassaram o prazo de 60 dias para inserção da versão final no SIGA, 
impedindo o lançamento destas na Plataforma. b) Discutiu-se sobre o Relatório de Atividades 
dos Discentes/Egressos e formas de cobrá-los para recolhimento dos dados da Produção 
Acadêmica e Avaliação parcial dos Programas de Pós-Graduação do IFCH/UNICAMP, 
mesmo já tendo sido encaminhado e-mails a todos alunos e ex-alunos, o retorno está muito 
baixo, necessitando assim reforço nessas cobranças; c) Foi aprovada a criação de novo 
manual para preenchimento da plataforma Lattes, visando auxiliar docentes e discentes para 
inclusão de dados, além de facilitar a busca de informações que a Coordenadoria de Pesquisa 
necessita para o Coleta Capes. O coordenador geral e os/as coordenadoras presentes 
agradeceram à Profa. Bárbara Castro e Reginaldo Alves do Nascimento pela elaboração do 
manual. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador Geral encerrou a reunião. 


