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
dez dias do mês de março de 2021, 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) e Prof. Everton Emanuel Campos de
Lima (Demografia), Prof. Márcio Augusto Damin Custódio (Filosofia), Prof. Fernando
Teixeira da Silva (História) e Profa. Bárbara Geraldo de Castro (Sociologia). Também
participou da reunião o Reginaldo Alves do Nascimento (Coordenação de Pesquisa, Projetos e
Convênios). Justificou sua ausência a Profa. Aline Vieira de Carvalho (Profhistória). O Diretor
iniciou a reunião: 1. Informes – a) Revalidações de Diplomas - tínhamos 4 casos de pedidos
de revalidação de Universidades Particulares Paraguaias, que foram rejeitados na Unicamp,
com pareceres muito sólidos mostrando carga horária menor, combinação de aulas presenciais
e EAD, bancas formadas por não especialistas e problemas nas dissertações/teses. A Unicamp
insere informações na Plataforma Carolina Bori quando os processos são finalizados; b)
Credenciamentos de Servidores da Carreira PAEPE e Pesquisadores da COCEN – terá
nova regulamentação. Deverão ser fixados o número de horas e isso deverá ser feito à medida
que formos renovando os casos de credenciamento; c) Informe de rendimentos para bolsistas
PED – deverá ser solicitado, através do e-mail pedprpg@unicamp.br, com o nome e RA do
bolsista; d) Calendário PED – está sendo elaborado, mas será com prazo mínimo, então o ideal
é que já sejam realizadas as conversas em Departamento; e) Proap – teremos que utilizar os
recursos até 30/04/2021 (prazo DGA); f) Bolsas – para Proex – tivemos um ganho de 8 bolsas
de doutorado (para toda a Unicamp); para Proap – houve uma diminuição; g) Coleta Capes –
o prazo, conforme Reginaldo já tinha informado, é 12/04/2021 (prazo PRPG); h) Aulas
remotas – permanecemos com a legislação anterior referentes a notas e frequências, mas foi
montado um GT para elaborar uma proposta de extensão do prazo de integralização, para todos
os alunos dos Programas de Pós-Graduação, no total de 12 meses. 2. Atas das reuniões da
CPG de dezembro/2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021 – Foram aprovadas as atas de
dezembro/2020 e janeiro/2021 sem alterações. Quanto à ata de fevereiro/2021, foi acrescentado
“da Pós-Graduação”, conforme orientações dos coordenadores. 3. Homologações das
aprovações ad referendum – a) Coorientações das alunas: Gabriela Costa Limão, Mestrado
em Antropologia Social, que passa a ser coorientada pelo Prof. Luiz Gustavo Freitas Rossi;
Nathalia Moreira dos Santos, Doutorado em Ambiente e Sociedade, que passa a ser coorientada
pela Profa. Ana Paula Bortoleto; b) Prorrogação do prazo de integralização da aluna Patrícia
Capellini Borelli, Doutorado em Relações Internacionais, para 30/11/2021; c)
Credenciamentos: Programa de Pós-Graduação em História – professor permanente, para
ministrar aulas e orientar: Prof. Gabriel Ferreira Zacarias, professora colaboradora, para
ministrar aulas e orientar: Profa. Leila Mezan Algranti; Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais – professores permanentes, para ministrar aulas e orientar: Prof. Antonio
Florentino Neto e Profa. Sônia Maria Pessoa Pereira Bergamasco, professora colaboradora,
para ministrar aulas e orientar: Profa. Daniela Tonelli Manica; Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social – professora permanente, para ministrar aulas e orientar: Profa. Suely
Kofes, professor colaborador, para ministrar aulas e orientar: Prof. Luiz Gustavo Freitas
Rossi; d) Indicação do Prof. Giuliano Contento de Oliveira como representante docente da
Unicamp no Conselho do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (Programa
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San Tiago Dantas - Convênio Unicamp, Unesp, Puc-SP), a partir de 15/03/2021. 4.
Cadastramentos: Foram aprovados os seguintes cadastramentos: Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social – professor participante temporário, para orientar: Prof. Franklin
Gerly Gil Hernández; Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – professor
participante temporário, para ministrar aulas: Profa. Ariella Silva Araujo e Profa. Patrícia
Rocha Lemos. 5. Troca de orientação – Foi aprovada a troca de orientação do aluno Edivan
de Azevedo Silva da Costa, Doutorado em Ciências Sociais, que passa a ser orientado pelo Prof.
Valeriano Mendes Ferreira Costa. 6. Coorientações – Foram aprovadas as coorientações dos
alunos: Dario Rocha Falcon, Doutorado em Ambiente e Sociedade, que passa a ser coorientado
pela Profa. Cristiana Simão Seixas; Rodrigo Frare Baroni, Doutorado em Antropologia Social,
que passa a ser coorientado pela Profa. Fabiana Bruno; Amanda Gonçalves Serafim, Doutorado
em Antropologia Social, que passa a ser coorientada pelo Prof. Christiano Key Tambascia;
Pietro Ferretti Rocco, Mestrado em Antropologia Social, que passa a ser coorientado pelo Prof.
Luís Felipe Bueno Sobral. 7. Prorrogação do prazo de integralização – Foram aprovadas as
prorrogações dos prazos de integralização dos alunos: Antonio Henrique Felice Anunziata,
Doutorado em História, por 6 meses, por motivo de saúde; Rodrigo Iamarino Caravita,
Doutorado em Antropologia Social, para dezembro/2021; Camila da Silva Freitas, Doutorado
em Ciências Sociais, para junho/2021; Judith Costa Vieira, religada no Doutorado em Ciências
Sociais, para abril/2021; Guilherme Flynn Paciornik, Doutorado em Sociologia, por 90 dias. 8.
Cancelamento de matrícula de aluno – Foi aprovado o cancelamento de matrícula de aluno
do Doutorado em Ciência Política, por desempenho insatisfatório em atividades de pesquisa. 9.
Alteração de Subcomissão de Programa – Foram aprovados os membros da Subcomissão do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Profa. Carolina Cantarino Rodrigues, Profa.
Marilda Aparecida de Meneses, Profa. Angela Maria Carneiro Araújo, Profa. Regina Facchini,
Profa. Daniela Tonelli Manica, Prof. Thomaz Patrick Dwyer, Profa. Taniele Cristina Rui, Prof.
Antonio Augusto Arantes Neto, Guilherme dos Santos Oliveira (representante discente titular)
e Ariane Oliveira Alves (representante discente suplente), a partir de 01/01/2021. 10. Cotutela
– Foi aprovado o aditivo em contrato de cotutela de Livia Maria Tiede, Doutorado em História.
Foi também aprovado o acordo de cotutela de Thiago Henrique Rosales Marques, Doutorado
em Filosofia. 11. Defesas on line – A Profa. Joana falou sobre a dificuldade que o Programa
de Pós-Graduação em Antropologia tem enfrentado em relação às defesas on line e gostaria que
a Secretaria de Pós-Graduação assumisse a função. O Prof. Alvaro disse que os alunos devem
assumir a função. É a solução mais fácil, até porque as defesas são acumuladas e não há como
o secretário assumir isso. O Prof. Everton e o Prof. Márcio falaram sobre a dificuldade do Jitsi.
A Profa. Joana explanou sobre a impossibilidade de a pandemia passar rápido e disse que
precisa de um apoio institucional e de uma plataforma, de modo que possamos realizar as
defesas de forma segura e simples. Delegar para o aluno é um “arranjo”, que pode ser feito no
calor da hora, mas o ideal seria usar o Stream Yard. O Prof. Alvaro informou que o Stream
Yard não é a solução, porque temos apenas uma licença. A Profa. Bárbara falou sobre a
atribuição da Secretaria de Eventos e da Secretaria de Pós-Graduação, não sendo possível que
ambos assumam a função das defesas. É algo bem diferente do que vinha sendo feito
presencialmente. Segundo o Prof. Alvaro, precisamos buscar um apoio em relação às
plataformas gratuitas, que são Jitsi e Google Meet. Poderíamos ter estagiários, mas estaria
restrito as defesas apenas ao horário de trabalho dos estagiários. O ideal seria uma solução da
universidade. Talvez a solução mais simples seria o Google Meet com inscrição até 24 horas
anteriores à defesa. O Prof. Márcio falou para encaminharmos uma solicitação para o Google
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Brasil para que eles abram a possibilidade de uma transmissão no You Tube e que seja fora da
instituição. Os Coordenadores concordam com realizar as defesas gratuitamente através do Jitsi
e do Google Meet (com inscrição até 24 horas anteriores à defesa) e aguardam uma solução
centralizada na Universidade. 12. Prorrogação do mandato do Prof. Fernando Teixeira da
Silva como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, para o período de
01/04/2021 a 31/05/2021 - aprovado. 13. Sucupira – Reginaldo informou que está bem
avançado quanto à inserção e a equipe já começou a trabalhar com egressos. 14. Semana de
recepção dos novos estudantes – A Profa. Bárbara sugeriu que sejam feitas palestras
quebradas como “primeiro mês de recepção”, com horário às terças-feiras, das 17h00 às 19h00.
Irá encaminhar o calendário em breve e deverá ser divulgado na Secretaria entre os alunos
ingressantes. Prof. Alvaro fez também um convite: dia 16/03/2021, às 19h00, mesa com o título
“Universidade e Pandemia – emergências de futuro”, para iniciar uma conversa sobre a situação
atual e o futuro de nossa Universidade. Nada mais havendo a tratar, o Diretor encerrou a
reunião.
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