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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
dezesseis dias do mês de novembro de 2022, na Sala de Teses 2. 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: Profa. Taniele Cristina Rui (Antropologia Social), Prof. Alberto Augusto
Eichman Jakob (Demografia), Prof. Márcio Augusto Damin Custódio (Filosofia), Prof.
Ricardo Figueiredo Pirola (História) e Prof. Matheus Gato de Jesus (Sociologia). Justificaram
suas ausências: Prof. Frederico Normanha Ribeiro de Almeida (Ciência Política), Prof. Diego
Jair Vicentin (Ciências Sociais), Prof. Giuliano Contento de Oliveira (Relações
Internacionais), Profa. Aline Vieira de Carvalho (Profhistória) e Reginaldo Alves do
Nascimento (Coordenadoria de Pesquisa, Projetos e Convênios). Foi dado início à reunião: 1.
Informes - a) Ataque virtual em defesa de tese - Durante uma defesa, que ocorreu em
formato híbrido, tivemos uma invasão hacker e começaram a aparecer vídeos com símbolos
nazistas, insultos, gritos e áudios, além de vídeos com conteúdo sexual e pornográfico. A
defesa teve que ser interrompida e novamente foi iniciada. A instrução é a não publicação do
link do google meet em nosso site, devendo ser enviado a quem solicitar por email. Além
disso, os estudantes devem ser informados que não divulguem o link em páginas públicas,
mas apenas diretamente via canais privados de comunicação. O problema foi levado à CCPG
e a Profa. Raquel irá conversar com o responsável; b) Questionário enviado para auxiliar
nos trabalhos da Comissão - O GT de Avaliação da Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação da Unicamp solicita que respondam ao questionário enviado para auxiliar nos
trabalhos da Comissão. O questionário é curto e pede uma avaliação qualitativa sobre os
dados relativos à demanda, matrícula e conclusão/evasão de seu PPG. A avaliação é sobre o
período de 2017-2022. Pedimos, por gentileza, que respondam até 17/11/2022 pela manhã; c)
Ajustes nos catálogos 2024 para inserir as disciplinas remotas - Disciplinas oferecidas no
modo presencial, semipresencial, híbrida e remotas - O Regimento Geral dos Programas de
Pós-Graduação foi alterado e está disponível na página da pós-graduação. O oferecimento de
disciplinas especiais de forma integralmente remota, estará condicionado à aprovação da CPG,
mediante a comprovação da impossibilidade do seu oferecimento presencial por docentes de
outras instituições nacionais ou internacionais e/ou da presença física de alunos, que devem ser,
necessariamente, de outras instituições nacionais ou internacionais. Não será aceita como
justificativa a frequência/participação de alunos regulares da Unicamp que morem em outros
estados, com exceção de alunos vinculados a Projetos de Cooperação entre Instituições (PCI) e a
programas de pós-graduação interinstitucionais com a participação da Unicamp. A CPG já havia
definido, nas últimas reuniões, que 50% das aulas terão que ser presenciais. Os Coordenadores
deverão encaminhar até fevereiro/2023 as alterações do catálogo 2024 para Sonia; d) Sucupira -
O Reginaldo fará uma apresentação da Sucupira na próxima reunião; e) O Prof. Márcio se
despede da reunião da CPG, visto que a nova Coordenadora do PPG Filosofia assumirá no dia
01/12/2022 (Prof. Monique Hulshof). 2. Ata da reunião da CPG de outubro/2022 - Foi
aprovada a ata de outubro/2022 sem alterações. 3. Cadastramentos - Foram aprovados os
seguintes cadastramentos: Programa de Pós-Graduação em Ciência Política - professora

participante temporária, para orientar: Profa. Evelina Dagnino; Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais - professor participante temporário, para orientar: Prof. Acácio Sidinei
Almeida Santos. 4. Trocas de orientação - Foram aprovadas as trocas de orientação dos
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alunos: Gabriel Andersen Eugênio, Mestrado em Filosofia, passará a ser orientado pelo Prof.
Marco Antonio Caron Ruffino; Renato Semaniuc Valvassori, Mestrado em Filosofia, passará
a ser orientado pelo Prof. Marco Antonio Caron Ruffino; Renato Reis Leme, Doutorado em
Filosofia, passará a ser orientado pelo Prof. Marcelo Esteban Coniglio. 5. Coorientações -
Foram aprovadas as coorientações dos alunos: Alex André Vargem, Doutorado em Ciências
Sociais, passará a ser coorientado pelo Prof. Acácio Sidinei Almeida Santos; Ívore Campos de
Mira, Mestrado em Filosofia, passará a ser coorientado pelo Prof. Marcelo Esteban Coniglio.
6. Defesas integralmente remotas - A CPG decidiu da seguinte forma quanto às defesas
integralmente remotas: Felipe de Queiroz Braga, Doutorado em Ciência Política, autoriza a
participação do aluno de forma remota, mas a banca deve ser híbrida; Hugo Ciavatta,
Doutorado em Antropologia Social, autoriza a forma remota, vez que a orientadora está em
outro país. No entanto, para outras defesas não será mais aceito; Mariana de Carvalho Ilheo,
Mestrado em Antropologia Social, retirado de pauta; Marco Antonio Bestetti Paccola,
Doutorado em Ciências Sociais, autoriza a participação do aluno e do professor de forma
remota. No entanto, para outras defesas recomenda-se que a presidência seja formalmente
exercida por outro docente do PPG. 7. Licença Maternidade - A CPG autoriza a prorrogação
do prazo de integralização da aluna Talita Nayla Carmona Marcheti Martins, RA 088136,
Mestrado Profissional em Ensino de História, por 180 (cento e oitenta) dias, em virtude de
licença maternidade. 8. Horário de funcionamento da Secretaria de Pós-Graduação do
IFCH - Daniel, Priscila, Camila e Adriana - 09h00 às 16h50 (servidor com filhos que
frequentam escolas/creches da Unicamp); Beatriz - 08h00 às 17h00; Daniela, Fabiana, Eliana
e Sonia - 08h30 às 17h30. 9. Sucessão da CPG - Foi aprovada a indicação da Profa. Nashieli
Cecilia Rangel Loera como a nova Coordenadora da Pós-Graduação do IFCH, a partir de
01/03/2023, por 2 anos. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora de Pós-Graduação
encerrou a reunião.


