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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 dezembro 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: 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) e Prof. Fernando Teixeira da Silva (História). Também participou da 
reunião o Reginaldo Alves do Nascimento (Coordenação de Pesquisa, Projetos e Convênios). 
Justificaram suas ausências: Prof. David Montenegro Lapola (Ambiente e Sociedade), Profa. 
Bárbara Geraldo de Castro (Sociologia), Prof. Márcio Augusto Damin Custódio (Filosofia) e 
Profa. Aline Vieira de Carvalho (Profhistória). O Diretor iniciou a reunião: 1. Informes – a) 
Bolsas de Estudos – A PRPG já tinha levantado as bolsas de estudos e não houve grande 
novidades. O IC, por exemplo, recebeu 4 bolsas, mas ainda ficou com saldo negativo de 3 
bolsas; b) Convite – A Sonia enviou a todos um convite para participar da palestra intitulada 
“Como preparar um Plano de Gestão de Dados e usar os repositórios Unicamp”, com a Profa. 
Claudia Bauzer Medeiros, no dia 14/12/2020 às 16h00. A palestra irá se concentrar em dois 
aspectos: (1) a criação de planos de gestão de dados; e (2) o preparo e submissão de dados ao 
repositório da Unicamp; c) Política de Cotas para PAD e PED – Houve discussão na 
Congregação e estabeleceu-se 25% para implementação de cotas nas bolsas PAD/PED, que 
começará a vigorar no 2º semestre de 2021. 2. Ata da reunião da CPG de novembro/2020 – 
A ata foi aprovada sem alterações. 3. Homologação ad referendum – Foi homologado um 
cadastramento da Profa. Marina Pereira Novo, como professora participante temporário, para 
ministrar aulas, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. 4. Cadastramentos 
– Aprovados os cadastramentos: Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – 
professor participante temporário, para ministrar aulas: Prof. Paulo Victor Leite Lopes, Prof. 
Nicolas Wasser, Profa. Gleicy Mailly da Silva e Profa. Carla de Castro Gomes; Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política – professora participante temporário, para orientar: Profa. 
Evelina Dagnino; Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – professor participante 
temporário, para ministrar aulas: Prof. Paulo Victor Leite Lopes, Prof. Nicolas Wasser e Profa. 
Carla de Castro Gomes; Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade – professora 
participante temporário, para ministrar aulas: Profa. Cristina Fachini. 5. Descadastramento 
– Aprovado o descadastramento: Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais - 
professor participante temporário, para orientar: Prof. Alcides Eduardo dos Reis Peron. 6. 
Credenciamentos – Aprovados os credenciamentos: Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política – professora colaboradora, para ministrar aulas e orientar: Profa. Walquíria 
Gertrudes Domingues Leão Rego e Profa. Debora Alves Maciel; professor colaborador, para 
orientar: Prof. Antonio Carlos Dias Júnior; Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social – professora colaboradora, para ministrar aulas e orientar: Profa. Fabiana Bruno. 7. 
Troca de coorientação – Aprovada a troca de coorientação da aluna Ina Thomé Picoli, 
Doutoranda em Ambiente e Sociedade. Coorientador atual: Prof. Jansle Vieira Rocha. Novo 
orientador: Prof. David Montenegro Lapola. Motivo: Aposentadoria. 8. Troca de orientação 
– Aprovada a troca de orientação da aluna Raíssa Marques Sampaio Sidrim, Doutoranda em 
Demografia. Orientadora atual: Profa. Maria Coleta Ferreira Albino de Oliveira. Nova 
orientadora: Profa. Glaucia dos Santos Marcondes. Motivo: professora precisa se afastar por 
motivos de saúde. 9. Prorrogação de prazo de integralização dos(as) alunos(as) – a) Lívia 
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Maria Tiede, Doutoranda em História – a aluna de cotutela necessita de prorrogação do prazo 
por 6 meses para não perder o convênio do duplo estágio, que ficou prejudicado devido à 
pandemia - aprovado; b) Tiago Juliano, Doutorando em Ambiente e Sociedade – o aluno solicita 
a prorrogação da integralização por mais 60 dias, para que haja uma melhor articulação da 
agenda dos membros da banca final e ao mesmo tempo não acarrete a integralização do 
estudante – aprovado; c) os alunos do curso de Doutorado em História, que ingressaram nos 
anos de 2016 e 2017, solicitam a extensão de, pelo menos, um semestre no prazo de 
integralização – não aprovado; d) Jean Fabien, Doutorando em Sociologia – solicita a 
prorrogação do prazo de integralização por 90 dias – aprovado; e) Caio Leme César Alquati, 
Mestrando em Sociologia – solicita a prorrogação do prazo de integralização por 90 dias – 
aprovado; f) Luísa Maria Rutka Dezopi, Mestranda em Sociologia – solicita a prorrogação do 
prazo de integralização por 90 dias – aprovado; g) Thiago Pires Galleta, Doutorando em 
Sociologia – solicita a prorrogação do prazo de integralização por 90 dias – aprovado. As 
prorrogações de prazo de integralização passam a ter o parecer da Subcomissão dos Programas 
para análise da CPG. 10. Disciplina eventual – Aprovado o oferecimento da disciplina eventual 
“Pejorativos e Performatividade”, de 12/03/2021 a 25/06/2021, às sextas-feiras, das 13h00 às 
15h00, 20 horas-teoria, 10 horas-prática, num total de 30 horas, 2 créditos, ministrada pelo Prof. 
Ludovic Soutif, no Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 11. Religamento do aluno 
Mauro Brigeiro, Doutorando em Antropologia Social – o aluno foi desligado em 03/2013 e 
somente agora procurou o programa para solicitar seu religamento. Ingressou também com ação 
judicial para garantir o seu ingresso. Os alunos que ingressaram depois de 14/05/2014 têm até 
1 ano após sua reintegralização para pedir o religamento, conforme Deliberação CPG/IFCH 
039/2014. No entanto, trata-se de um pedido de religamento de um aluno que integralizou antes 
de 14/05/2014 e isso deve ser avaliado pela Comissão de Pós-Graduação. Foi aprovado por 
unanimidade o indeferimento do pedido de religamento. 12. Entrega da Coleta Suplementar 
CAPES – novembro/2020 – anos 2017/2018/2019. A Coordenadoria de Pesquisa fez o que 
havia sido combinado: uma produção por egresso. Infelizmente não foi possível inserir mais de 
uma produção. Agora devemos buscar os egressos dos últimos 5 anos. 13. Cronograma Coleta 
CAPES 2020/2021 e encaminhamentos relacionados. Nada mais havendo a tratar, o Diretor 
encerrou a reunião. 


