UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada
aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2022, 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. Márcio Augusto Damin Custódio (Filosofia),
Prof. Ricardo Figueiredo Pirola (História) e Profa. Aline Vieira de Carvalho (Profhistória).
Também participou da reunião a Profa. Andréa Marcondes de Freitas (Coordenadora de
Pesquisa, Projetos e Convênios). Foi dado início à reunião: A Coordenadora de PósGraduação apresentou a programação de recepção dos(as) estudantes da pós-graduação do
IFCH. Teremos o prazo de 1 hora para cada palestrante. 1. Retorno às aulas presenciais: a)
instruções para docentes e estudantes – manutenção do acordo da aula presencial, salvo
exceções (mudança para remoto): (i) justificativa didática (ex. cursos com professores e
estudantes de outras instituições); (ii) espaço físico disponível para o cumprimento do
distanciamento social; (iii) demanda de estudantes; - mudança para o presencial mediante
acordo consensual dos estudantes matriculados + disponibilidade de sala adequada; b)
apresentação da distribuição de salas – buscamos conseguir a melhor adaptação possível; c)
limite de vagas na alteração de matrícula – poderemos aceitar estudantes especiais e
estudantes de outras unidades inscritos até o momento. No entanto, será preciso que os
coordenadores fiquem atentos para os limites das salas. Os estudantes devem fazer a alteração
de matrícula de 08 a 11 de março de 2022. Os coordenadores devem atuar nos pedidos de
alteração de matrícula de 09 a 15 de março de 2022. Peço a todos que aguardem até o dia 12
para atuar, para que seja verificado o número disponível para limite de vagas na alteração de
matrícula. Por favor, transmitam aos(às) docentes responsáveis pelas disciplinas sobre esse
limite, recomendando que não aceitem ouvintes neste semestre e que avaliem a adequação do
espaço em momentos em que, eventualmente, trouxerem docentes convidados(as) para a aula.
Devemos organizar um espaço seguro para todos nós; d) equipamentos técnicos e de
segurança – estão sendo guardados o mobiliário excessivo de cada uma das salas e o espaço
será limpo o tempo inteiro, máscaras triplas serão fornecidas na entrada do prédio da pós.
Caso os docentes sintam dificuldades relacionadas à acústica, poderemos comprar microfones
e caixas de som. As compras serão feitas via FAEPEX e chegam no dia seguinte. Os
coordenadores demonstraram sua preocupação vez que as bancas deixarão de ser remotas em
30 de abril de 2022 e passarão a ser híbridas ou presenciais. Com isso teríamos gastos
relativos a passagens aéreas e diárias. A Profa. Bárbara explicou que isso está em discussão na
CCPG e que irá levar um tempo para que seja modificado. O regimento já prevê bancas
híbridas, mas há o limite de 50%, o que nem sempre é viável. Na próxima reunião, devemos
verificar a viabilidade e preparar um documento do IFCH, que solicite a mudança do
regimento. As bancas deverão realizar novo procedimento de agendamento – antes da
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realização efetiva será necessário consultar a Secretaria, para verificar a disponibilidade de
salas. A CCPG está preparando as normativas para bancas presenciais. Serão limitados os
convites na medida da lotação das salas. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora de PósGraduação encerrou a reunião.
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