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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 agosto 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), Prof. Frederico Normanha Ribeiro de Almeida (Ciência 
Política), Prof. Everton Emanuel Campos de Lima (Demografia), Prof. Márcio Augusto Damin 
Custódio (Filosofia), Prof. Ricardo Figueiredo Pirola (História), Prof. Giuliano Contento 
Oliveira (Relações Internacionais) e Profa. Aline Vieira de Carvalho (Profhistória). O Prof. 
Diego Jair Vicentin (Ciências Sociais) foi substituído pela Profa. Daniela Tonelli Manica. 
Também participou da reunião o Reginaldo Alves do Nascimento (Coordenação de Pesquisa, 
Projetos e Convênios). A Coordenadora apresentou um novo membro (Prof. Frederico 
Normanha Ribeiro de Almeida) e uma representante de um novo membro (Profa. Daniela 
Tonelli Manica). Solicitou, em seguida, a inclusão de dois pontos de pauta:  1) Acordo de 
cotutela proposta entre a Universidade de Coimbra e a Unicamp; 2) Manifestação da CPG à 
Direção sobre a questão das gratificações. Os Coordenadores concordaram com a inclusão. Em 
seguida, deu-se início à reunião: 1. Ata da reunião da CPG de julho/2021 - Foi aprovada a 
ata de julho/2021 sem alterações. 2. Homologações ad referendum das aprovações: a) 
Credenciamento – Aprovado o credenciamento do Prof. Diego Jair Vicentin como permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar; b) 
Indicação do Prof. Diego Jair Vicentin como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais, por 2 anos, a partir de 30/07/2021; c) indicação do Prof. Frederico Normanha 
Ribeiro de Almeida como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, 
por 2 anos, a partir de 01/08/2021; d) Subcomissões dos Programas de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais: Prof. Diego Jair Vicentin, 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 Ariana Oliveira Alves 
(representante discente suplente), por 2 anos, a partir de 30/07/2021; e Ciência Política: Prof. 
Frederico Normanha Ribeiro de Almeida, Profa. Andréa Marcondes de Freitas, Prof. Andrei 
Koerner, Profa. Luciana Ferreira Tatagiba, Mariana Davi Ferreira (representante discente) e 
Octávio Fonseca del Passo (representante discente), por 2 anos, a partir de 01/08/2021. 3. 
Cadastramentos – Foram aprovados os seguintes cadastramentos: Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social – professor participante temporário, para orientar: Profa. 
Daniela Moreno Feriani e Prof. Roberto Cordoville Efrem de Lima Filho. 4. Credenciamentos 
– Foram aprovados também os credenciamentos: Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais – professora permanente, para ministrar aulas e orientar: Profa. Márcia de Paula Leite; 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – professora colaboradora, para 
ministrar aulas e orientar: Profa. Nádia Farage; Programa de Pós-Graduação em História – 
professora permanente, para ministrar aulas e orientar: Profa. Camila Loureiro Dias; 
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professor colaborador, para ministrar aulas e orientar: Prof. Sidney Chalhoub, Prof. Robert 
Wayne Andrew Slenes e Profa. Luzia Margareth Rago. 5. Coorientações – Aprovadas as 
coorientações das alunas: Caroline Malagutti Fassina, Doutorado em Ambiente e Sociedade, 
que passa a ser coorientada pelo Prof. Jurandir Zullo Junior; Letícia Vicentin, Mestrado em 
Antropologia Social, que passa a ser coorientada pela Profa. Daniela Moreno Feriani; Elis Rosa 
dos Santos Simão, Mestrado em Antropologia Social, que passa a ser coorientada pelo Prof. 
Roberto Cordoville Efrem de Lima Filho. 6. Subcomissão do Programa de Pós-Graduação 
em Ambiente e Sociedade, que passa a ser composta pelos membros: Prof. David Montenegro 
Lapola, Profa. Lucia da Costa Ferreira, Prof. Roberto Donato da Silva Junior, Profa. Simone 
Aparecida Vieira, Profa. Sônia Regina da Cal Seixas, Guilherme de Sousa Lobo (representante 
discente titular), Jamila Paula Jardim (representante discente suplente), por 1 ano, a partir de 
01/08/2021. 7. Regulamentação das pesquisas sobre conhecimento tradicional associado 
ao patrimônio genético – A Profa. Joana mencionou que há um grupo de trabalho chamado 
PATGEN e que ela representa o IFCH. Nós temos uma legislação sobre conhecimento 
tradicional associado à biodiversidade e alguns programas possuem trabalhos sobre isso. Temos 
que fazer um cadastro dessas pesquisas em uma plataforma do governo, chamada SIGEN, e 
tem alguns passos burocráticos, éticos, além dos comitês de ética que trabalhamos. Existem 
muitas dúvidas sobre as próprias definições legais. Os alunos devem ser informados sobre a 
biodiversidade. Não é algo moroso como é o Comitê de Ética, mas precisa de um registro numa 
plataforma, com um termo de consentimento de livre acesso ao conhecimento tradicional 
associado. O Prof. David informou que há trabalhos do Ambiente e Sociedade que necessitam 
de registro nessa plataforma. A Profa. Bárbara irá providenciar uma carta de compromisso para 
os alunos ingressantes. Além disso, faremos um evento para esclarecimentos. 8. Foi aprovado 
o Regulamento de Pós-Graduação em Antropologia Social. 9. Foi também aprovado o 
Acordo de Cotutela entre a Universidade de Coimbra e a Unicamp, referente à tese de 
doutoradoo de André Eduardo Becker Krein. 10. Manifestação da CPG à Direção – Temos 
duas coordenações que não possuem gratificações: Relações Internacionais e Profhistória. O 
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais é interinstitucional e é ocupado por 
um representante do Conselho do Programa. Diferente é a situação do Profhistória, que possui 
a figura de coordenador inserida no DGRH. Os Coordenadores solicitam à Direção do IFCH 
uma manifestação da PRDU sobre a gratificação relativa ao cargo da coordenação do Programa 
de Mestrado Profissional em Ensino de História (Profhistória). O exercício do cargo de 
coordenação é reconhecido pela estrutura organizacional da Universidade sem que a 
gratificação seja devidamente remunerada. Quanto ao Programa de Relações Internacionais, 
será levado ao Conselho do Programa, para que seja buscada uma solução. 11. Informes – a) 
Foi encerrada a Sucupira e o Reginaldo fez um árduo trabalho, que merece todo o 
reconhecimento; b) Divulgação de Eventos – Pesquisa IFCH – recursos e informações para 
fazer pesquisa. A Profa. Bárbara solicitou que todos divulguem. Está previsto também um 
evento com a Profa. Claudia Bauzer sobre como usar o repositório de dados REDU. E também 
teremos mais dois outros eventos: treinamento do software de identificação de plágios, que será 
voltado aos docentes e discentes que tiverem interesse; e também outro treinamento sobre como 
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passar os nossos artigos em um repositório da Unicamp. Vamos incluir também o evento a 
respeito do PATGEN; c) Proap – A verba Proap tem apresentado sobra de recursos porque 
alguns programas não solicitaram mudança de rubrica. Por favor, façam a solicitação de 
mudança de rubrica porque só é possível usar a verba até setembro; d) Conceitos e frequências 
– a Congregação recomendou a adoção do conceito S/I/R/F na graduação e pós-graduação. 
Ocorre que agências de fomento, em especial a Fapesp, acabaram trazendo uma preocupação 
aos orientadores e alunos em não dar os conceitos A/B/C/D/E e, no momento de um empate 
entre bolsas de fomento, os alunos poderiam ser prejudicados. Muitos docentes e estudantes 
solicitaram que não fosse usado o conceito S/R. Foi feito um levantamento pelo Fernandy e 
nota-se que a pós-graduação já não está usando os conceitos S/R. Isso causa um problema por 
conta da falta de padronização. Os representantes docentes acreditam que podem ser usados os 
conceitos A/B/C/D/E, mas que deve ser possível a retificação de nota, mediante a entrega de 
novo trabalho. O Prof. Márcio levará o assunto para a reunião de Departamento; e) Prazos de 
integralização – será apresentada proposta na próxima CCPG. Não sabemos como a Capes vai 
lidar com essa informação sobre o número de orientadores por vaga, o que poderá ser traduzido 
em cerceamento de vagas futuras. A Profa. Rachel terá uma reunião com a Direção da Capes. 
Vamos solicitar que os prazos de integralização estejam na agenda; f) Retomada das 
atividades presenciais – as Coordenações têm feito a indicação das vacinas (2ª dose) ao GT 
do IFCH. A Direção do IFCH informou que fará a retomada aos poucos dos funcionários e dos 
docentes nas atividades administrativas, mas está mantido o ensino remoto em atividades não 
laboratoriais ano 2º semestre de 2021; g) A partir de dezembro/2021, todas as teses/dissertações 
devem passar pelo TURNITIN, software de verificação de originalidade e prevenção de plágio, 
que aponta para as semelhanças, entre o texto apresentado pelo aluno, os documentos existentes 
na base do sistema e páginas da internet. A Coordenadora propôs que um GT atue após os 
treinamentos. Propôs que isso fosse discutido apenas na reunião da CPG de setembro, pois antes 
disso estaremos trabalhando com os regulamentos, o que foi acatado por todos. Nada mais 
havendo a tratar, a Coordenadora encerrou a reunião. 


