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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos 
oito dias do mês de setembro 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. Diego Jair Vicentin (Ciências Sociais), Prof. Everton Emanuel Campos de Lima 
(Demografia), Prof. Ricardo Figueiredo Pirola (História), Profa. Aline Vieira de Carvalho 
(Profhistória). Foi justificada a ausência do Prof. Márcio Augusto Damin Custódio (Filosofia). 
Também participaram da reunião a Profa. Andréa Marcondes de Freitas e o Reginaldo Alves 
do Nascimento (Coordenadoria de Pesquisa, Projetos e Convênios). A Coordenadora de Pós-
Graduação deu boas vindas ao Prof. Diego Jair Vicentin, Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, e também à Coordenadora de Pesquisa, Profa. Andréa 
Marcondes de Freitas. Foi dada a palavra à Profa. Andréa, que falou sobre a época que foi 
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e, desde aquela época, queria 
implementar um sistema mais informatizado, que diminuísse o trabalho humano. Esse é o 
objetivo da Coordenadora de Pesquisa, mas isso infelizmente não é um projeto de curto prazo. 
1. Informes – a) Professores Colaboradores e Temporários podem fazer a supervisão dos pós 
docs. Os Aposentados ainda não podem fazer tal supervisão. Isso ainda será discutido no âmbito 
da DGRH pela PRPG; b) A partir da publicação da normativa, teremos a prorrogação do prazo 
de integralização por mais 7 meses para todos os estudantes da pós-graduação que estejam 
regularmente matriculados. Será a última prorrogação da integralização para o total de alunos 
matriculados; c) PrInt – As modalidades do PrInt ficaram muito prejudicadas, visto que não foi 
possível enviar alunos para outros locais, nem receber pesquisadores, de forma que a 
mobilidade ficou comprometida. As 3 Universidades (USP, UNESP e UNICAMP) solicitaram 
à Capes que a entrega do relatório fosse postergada. Conseguiram a suspensão desse prazo, mas 
as notícias não são nada boas, pois eles tiveram que explicar o projeto Capes-PrInt e resumir os 
principais problemas para a pessoa que é responsável pelo processo de internacionalização. Os 
responsáveis pelo Capes-PrInt devem pensar ações certeiras e efetivas para fechar esse ciclo; 
d) Teremos 2 GTs que vão começar a operar, com participação dos coordenadores da CCPG, 
em breve: GT da Retomada – vai ter um representante das Humanidades, das Tecnológicas, das 
Exatas e das Biológicas/Médicas. A ideia é repensar como vai ser organizado o retorno ao 
campus (atividades presenciais). A Coordenadora de Pós-Graduação não se candidatou a fazer 
parte deste GT, mas a professora que faz parte é da própria CCPG, que vai fazer o 
acompanhamento do debate junto com a Profa. Rachel e a posição é que não retome as 
atividades presenciais pelo menos até o fim deste ano e até que tenhamos condições sanitárias 
para tanto. Expressou sua preocupação com as condições estruturais do IFCH, destacando o 
espaço reduzido das nossas salas de aula no prédio da pós. O outro GT é referente ao ensino da 
pós-graduação neste contexto após 2 anos de pandemia, especialmente a partir de 2022. Vai 
passar a operar a partir de outubro deste ano. A Profa. Rachel já deixou indicado um modelo 
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remoto/híbrido para a pós-graduação da UNICAMP e a Coordenadora pensou em ocupar este 
GT para ter uma representação das Humanidades. 2. Ata da reunião da CPG de agosto/2021 
– Foi aprovada a ata de agosto/2021 sem alterações. 3. Cadastramentos – Foram aprovados os 
cadastramentos: Programa de Pós-Graduação em Demografia (Doutorado) – professores 
participantes temporários, para orientar: Prof. Bernardo Lanza Queiroz, Profa. Flávia da 
Fonseca Feitosa, Profa. Roberta Guimarães Peres e Prof. Thomas Wimark; Programa de Pós-
Graduação em Filosofia (Doutorado) – professora participante temporária, para orientar: 
Profa. Fernanda Ferreira Marinho Camara. 4. Credenciamentos – Foram aprovados os 
credenciamentos: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – professoras 
colaboradores, para ministrar aulas e orientar: Profa. Natália Bouças do Lago e Profa. Gleicy 
Mailly da Silva; Programa de Pós-Graduação em História - professora permanente, para 
ministrar aulas e orientar: Profa. Ana Silvia Volpi Scott; Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social – professora colaboradora, para ministrar aulas e orientar: Profa. Chantal 
Victoria Medaers. 5. Trocas de orientação – O aluno Daniel Alves Lopes Diniz, Doutorado 
em Filosofia, passa a ser orientado pela Profa. Juliana Bueno; o estudante Guilherme dos Santos 
Carneiro, Mestrado em Filosofia, passa a ser orientado pelo Prof. Fábio Maia Bertato; a aluna 
Verrah Chamma, Doutorado em Filosofia, passa a ser orientada pelo Prof. Oswaldo Giacóia 
Junior. 6. Coorientação – O aluno Guilherme dos Santos Carneiro, Mestrado em Filosofia, 
passa a ser coorientado pelo Prof. Marcelo Esteban Coniglio. 7. Subcomissão do Programa – 
Alterada a subcomissão do Programa dhoms-Graduação em Antropologia Social: Profa. Joana 
Cabral de Oliveira, Profa. Taniele Cristina Rui, Prof. Antonio Roberto Guerreiro Jr, Julio 
Macuva Estendar (representante discente titular), Elisa Rosa dos Santos (representante discente 
suplente), a partir de 01/08/2021. 8. Regulamentos dos Programas de Pós-Graduação – 
Foram aprovados os seguintes regulamentos: Ambiente e Sociedade, Ciências Sociais, 
Filosofia, História e Sociologia. 9. Duração máxima do Catálogo 2022 – Foi alterada a 
duração máxima dos seguintes cursos: do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 
– Doutorado de 61 meses para 60 meses; Programa de Pós-graduação em Filosofia – Mestrado 
de 31 meses para 30 meses, Doutorado de 61 meses para 60 meses. 10. Foi aprovada a 
homologação ad referendum referente ao Processo Seletivo 2021/2022 do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais (Edital 01/2021). Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora 
de Pós-Graduação encerrou a reunião. 


