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 junho de 2021, por videoconferência. A reunião foi presidida pela
Coordenadora de Pós-Graduação do IFCH, Profa. Bárbara Geraldo de Castro, 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. Ricardo Figueiredo Pirola (História) e Prof. Giuliano Contento Oliveira
(Relações Internacionais). Também participou da reunião o Reginaldo Alves do Nascimento
(Coordenação de Pesquisa, Projetos e Convênios). O Prof. Márcio Damin Custódio (Filosofia)
e a Profa. Aline Vieira de Carvalho (Profhistória) apresentaram justificativas para o não
comparecimento. A Coordenadora iniciou a reunião: 1. Ata da reunião da CPG de maio/2021
– Foi aprovada a ata de maio/2021 sem alterações. 2. Homologação ad referendum da
aprovação do catálogo 2022 dos Programas de Ambiente e Sociedade e Ciência Política. 3.
Cadastramentos – Foram aprovados os seguintes cadastramentos: Programa de PósGraduação em Antropologia Social (mestrado) - professor participante temporário, para
orientar: Prof. Frederico Normanha Ribeiro de Almeida; Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais - professoras participantes temporário, para orientar: Profa. Bárbara Geraldo
de Castro e Profa. Lia de Mattos Rocha. 4. Descadastramentos – Aprovado o
descadastramento: Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - professora
participante temporária: Profa. Natália Bouças do Lago. 5. Credenciamentos – Foram
também aprovados os credenciamentos: Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade
- professor colaborador, para ministrar aulas e orientar: Prof. Eduardo Sonnewend Brondízio;
Programa de Pós-Graduação em História (mestrado) - professor colaborador, para orientar:
Prof. Airton Brazil Pollini Junior; Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais professora permanente, para ministrar aulas e orientar: Profa. Magda Barros Biavaschi;
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social - professora colaboradora, para
ministrar aulas e orientar: Profa. Natália Bouças do Lago. 6. Coorientações – Aprovadas as
coorientações dos alunos: Maura Costa Cimini, Doutorado em Ciência Política, que passa a ser
coorientada pela Profa. Marrielle Maia Alves Ferreira; Marina de Oliveira Ribeiro, Mestrado
em Antropologia Social, que passa a ser coorientada pelo Prof. Frederico Normanha Ribeiro de
Almeida. 7. Troca de orientação do aluno Jonas Marcondes Sarubi de Medeiros, Doutorado
em Sociologia, que passará a ser orientado pelo Prof. Fábio Mascaro Querido. 8.
Encerramento do vínculo de orientação entre o aluno Jules Ventura da Silva, Doutorado em
Sociologia, e o Prof. Mário Augusto Medeiros da Silva. 9. Transferências de alunos de outros
Programas – Cada um dos Programas deverá verificar seus critérios para permissão de
transferências de alunos. Será analisado pela CPG, caso a caso, com base nos critérios de cada
um dos Programas. 10. Exames de Proficiência – Alguns Programas adotaram que não será
mais preciso fazer o exame de proficiência, pois os alunos trazem o comprovante de
proficiência; outros, fizeram o exame de proficiência online. O Programa de História vai decidir
sobre como fará a prova de proficiência. 10. Sucupira: bolsista para destaques da produção
bibliográfica – Foi aprovado um bolsista para inserir as produções bibliográficas (digitalização
de PDF). Enviar os destaques para Reginaldo até 15/06/2021. 11. Processo Seletivo 2021/2022
do Ambiente e Sociedade – A ideia inicial é suspender o processo seletivo 2021/2022 do
Ambiente e Sociedade. No entanto, é algo muito temerário, porque todos os Programas estão
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passando pela pandemia e isso tem implicações na avaliação quadrienal. O Programa de
Ambiente e Sociedade vai avaliar e decidir sobre a suspensão ou não do processo seletivo. 12.
Parecer da Congregação nº 140/2021 sobre Atividades Didáticas e uso de Conceitos em
Disciplinas para o 2º Semestre de 2021 – Reforça a decisão da Congregação para dar
continuidade às atividades didáticas que foram usadas desde o início da pandemia: as aulas
continuam a ser oferecidas remotamente e segue a recomendação dos conceitos nas disciplinas
(S/I/R/F). 13. Prorrogação do prazo de integralização – Foram aprovadas as prorrogações
dos prazos de integralização dos alunos Rafael Aroni, Doutorado em Ciência Política, por 3
meses e Thiago Pires Galletta, Doutorado em Sociologia, por 90 dias. 14. Gratificação dos
Coordenadores de Relações Internacionais e Profhistória – A PRPG está verificando
diretamente com o Reitor quanto aos Programas Interinstitucionais e Profhistória. A CPG irá
formalizar a demanda e demonstrar seu apoio junto à PRPG. 15. Informes – a) A reunião da
CCPG será dia 16/06/2021. A Profa. Bárbara entrará em contato com os Coordenadores, por
email, caso seja necessário; b) Sites – Estamos tendo muitos problemas com nossos sites e
precisamos, a longo prazo, de uma reformulação e modernização. Precisamos pensar como
gostaríamos que os nossos sites poderiam ficar, para levar a demanda para a Diretoria de
Informática e conseguir estabelecer uma modernização dos nossos sites para o próximo ano.
De toda forma, é preciso colocar em nosso site todas as informações necessárias no Datacapes
e manter isso até o encerramento do nosso processo de avaliação. Nada mais havendo a tratar,
a Coordenadora encerrou a reunião.
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