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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos 
quatorze dias do mês de outubro de 2020, por videoconferência. A reunião foi presidida pelo 
Diretor do IFCH, Prof. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez, secretariada por Sonia Beatriz Miranda 
Cardoso e contou com a presença dos seguintes Coordenadores de Programas: Prof. David 
Montenegro Lapola (Ambiente e Sociedade), Profa. Joana Cabral de Oliveira (Antropologia 
Social), Profa. Luciana Ferreira Tatagiba (Ciência Política), Profa. Carolina Cantarino 
Rodrigues (Ciências Sociais), Prof. Everton Emanuel Campos de Lima (Demografia), Prof. 
Márcio Augusto Damin Custódio (Filosofia), Prof. Fernando Teixeira da Silva (História), Profa. 
Bárbara Geraldo de Castro (Sociologia) e Profa. Aline Vieira de Carvalho (Profhistória). 
Também participaram da reunião o Reginaldo Alves do Nascimento (Coordenação de Pesquisa, 
Projetos e Convênios) e a representante discente Bruna Garcia. O Diretor iniciou a reunião: 1. 
Informes – a) Alunos especiais – Foram solicitadas informações sobre os alunos especiais. 
Fizemos um levantamento dos dados e já foram passados à PRPG; b) PAD/PED – Fizemos a 
divulgação dos PAD/PED; c) PROAP – A verba referente à 2ª parcela do PROAP virá apenas em 
dezembro/2020; d) Bancas on line – Tivemos problemas com as bancas on line e uma maneira de 
garantir uma maior segurança é através do Jitsi Meet. A informática fez um manual para utilização. 2. 
Ata da reunião da CPG de setembro/2020 – A ata foi aprovada sem alterações. O Prof. 
Fernando e a Profa. Aline se abstiveram porque não participaram da reunião anterior. 3. 
Homologação da aprovação ad referendum – Foi homologada a aprovação ad referendum 
referente à alteração do catálogo 2020 do Profhistória. A disciplina ME300 (Seminário de 
Pesquisa) teve seus vetores alterados para uma melhor adequação ao horário de aula. 4. 
Credenciamentos – Foram aprovados os seguintes credenciamentos: Programa de Pós-
Graduação em História – professor permanente, para ministrar aulas e orientar: Prof. Luiz 
Cesar Marques Filho; Programa de Pós-Graduação em Filosofia – professora colaboradora, 
para ministrar aulas e orientar: Profa. Juliana Bueno. 5. Cadastramento – Aprovado o 
cadastramento: Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade – professor participante 
temporário, para orientar: Prof. José Eduardo Viglio. 6. Troca de orientação – Aprovada a 
troca de orientação do aluno Jorge França de Farias Júnior, Doutorado em Antropologia Social. 
Atualmente o aluno é orientado pelo Prof. Carlos Rodrigues Brandão e passará a ser orientado 
pelo Prof. Christiano Key Tambascia e coorientado pelo Prof. Luiz Gustavo Freitas Rossi. 
Motivo: Melhor adequação ao tema de pesquisa. Aprovada também a troca de orientação do 
aluno Gustavo Bissoto Gumiero, Doutorado em Sociologia. Atualmente o aluno é orientado 
pela Profa. Marta Kanashiro e passará a ser orientado pela Profa. Bárbara Geraldo de Castro. 
Motivo: Melhor adequação temática. 7. Licença Maternidade – Foram concedidas as licenças 
maternidades às alunas Elena Schembri, Doutorado em História, e Mariana Rezende de 
Campos, Mestrado Profissional em Profhistória. 8. Termos aditivos às cotutelas – Foram 
aprovados os termos aditivos às cotutelas: a) Fabien Pascal Lins, Doutorado em Filosofia, entre 
Universidade Bordeaux Montaigne e Unicamp; b) Beatriz Schwenck, Doutorado em 
Sociologia, entre Universidade de Paris e Unicamp. 9. Prorrogação do prazo de 
integralização – Foi dada a palavra à representante discente Bruna Garcia, que falou sobre a 
prorrogação do prazo de integralização da aluna Camila da Silva Freitas, Doutorado em 
Ciências Sociais. Por fim, os Coordenadores decidiram aprovar os pedidos de prorrogação do 
prazo de integralização das alunas: a) Veronica Monachini de Carvalho, Mestrado em 
Antropologia Social, para 31/03/2021; b) Camila da Silva Freitas, Doutorado em Ciências 
Sociais, para 31/03/2021; c) Maiara Dourado, Doutorado em Antropologia Social, para 
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30/09/2021. 10. Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais (CEP-CHS) 
– Como lidar com a lentidão do CEP neste momento, que acaba implicando no andamento das 
pesquisas dentro dos prazos? A Profa. Bárbara, que é parecerista no CEP, esclareceu que é 
necessário aguardar 3 meses para que haja uma resposta. Ela irá passar o passo a passo para 
envio de um projeto ao CEP-CHS. O ideal é conversar com a Secretaria do CEP (Thiago). 11. 
Exigência da FAPESP – A FAPESP está exigindo um plano de gestão de dados, sendo 
necessário entender as especificidades de cada área, que possuem demandas específicas. 
Devemos fazer um mapeamento dos problemas e procurar desenvolver uma política. Será feita 
uma discussão preliminar no PPGAS, a fim de buscar questões e demandas mais claras. 12. 
Plataforma Sucupira – a) Cronograma de complementação de dados na Plataforma 
Sucupira relativos a 2017, 2018 e 2019 – Estamos fazendo o ano de 2019, mas temos 
inconsistências nos anos de 2017 e 2018, porque muitas pessoas alteram o lattes depois do 
período; b) Inserção das atividades técnicas e suas comprovações – Precisamos das 
informações dos docentes sobre financiamentos, pois, se tiver aluno vinculado a um projeto, 
poderá ser considerado financiado; c) Foi aprovada a contratação de mais 2 estagiários para a 
Secretaria de Pesquisa; d) Reginaldo ficou internado na semana passada, com diabetes tipo 1. 
É preciso fazer o controle da acidez no sangue e da diabetes. A nova condição de trabalho pede 
que ele atue num ritmo mais lento. 13. Certificado de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 
modalidade Aperfeiçoamento, ao aluno Sérgio Antonio de Simone – Os Coordenadores 
aprovaram o parecer favorável emitido pelo Prof. Fernando Teixeira da Silva. Nada mais 
havendo a tratar, o Diretor encerrou a reunião. 


