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ATA DA 220ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE 1 

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 2 

Aos quatro dias de maio de 2016, às quatorze horas, reuniu-se a Congregação do Instituto de 3 

Filosofia e Ciências Humanas, sob a Presidência da Profª. Drª. Suely Kofes, Diretora-Associada do 4 

Instituto. Compuseram a mesa a funcionária Viviane Nogueira Biondi, ATU do Instituto, e Fábio 5 

Guzzo, secretário da Direção. Estiveram presentes à sessão os professores doutores: Marcos 6 

Tognon, Coordenador da Pós-Graduação; Márcio Augusto Damin Custódio, Coordenador da 7 

Graduação; Ronaldo de Almeida, Chefe do Departamento de Antropologia; Wagner de Melo 8 

Romão, Chefe do Departamento de Ciência Política; Taisa Helena Pascale Palhares, Chefe do 9 

Departamento de Filosofia; Josianne Francia Cerasoli, Chefe do Departamento de História; 10 

Mariana Miggiolaro Chaguri, Chefe do Departamento de Sociologia; Tirza Aidar, Chefe do 11 

Departamento de Demografia; Andréia Galvão, representante titular de docentes MS-3; Oswaldo 12 

Giacóia Júnior, representante titular de docentes MS-6; Mário Augusto Medeiros da Silva e Ângela 13 

Maria Carneiro Araújo, representantes suplentes de docentes MS-3 e; Marcos Severino Nobre, 14 

representante suplente de docentes MS-5. Estiveram presentes, ainda, os funcionários Nilton César 15 

Betanho, Luís Fernando de Carvalho Rabello, Ricardo Vieira Cioldin, Reginaldo Alves do 16 

Nascimento Devison Pereira de Abreu e Clarinda Rodrigues Lucas, representantes titulares de 17 

técnicos-administrativos. Compuseram a bancada discente as representantes titulares Tatiane 18 

Cynthia dos Santos Lima e Cássia Rodrigues Silva e; Vitória Camargo Baggio, representante 19 

suplente de discentes. Justificaram ausência os professores Jorge Coli, Emília Pietrafesa, Yara 20 

Frateschi, Sílvio Chibeni, Fátima Évora, Walter Carnielli, Josué Pereira da Silva, Marcelo Ridenti e 21 

Rachel Meneguello. A Senhora Presidente iniciou a sessão com a ORDEM DO DIA: PARA 22 

APROVAÇÃO - 01) Ata da 218ª Sessão Ordinária da Congregação; 02) Ata da 219ª Sessão 23 

Ordinária da Congregação; CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE 24 

PROFESSOR DOUTOR - Abertura - 03) Ofício DH/IFCH nº 45/2016 - Interessado: 25 

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA - Assunto: Abertura de concurso público, bem como do 26 

Edital, para provimento de um cargo de Professor Doutor MS-3.1, em regime de RTP, com opção 27 

preferencial para o RDIDP, na área de História do Brasil, Disciplina HH-587 - História 28 

Contemporânea I; Constituição de Comissão Julgadora - 04) Processo nº 09P-25320/2015 - 29 

Interessado: DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - Assunto: Indicação da Comissão Julgadora do 30 

Concurso para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, na Área de Lógica, Disciplina HG 404 31 

- Introdução à Lógica, composta pelos Professores Doutores: TITULARES: Ítala Maria Loffredo 32 

D'Ottaviano (DF/IFCH/UNICAMP) Presidente, Marco Antonio Caron Ruffino 33 

(DF/IFCH/UNICAMP), Cezar Augusto Mortari (UFSC), Max Fernandez (UAM-México) e 34 

Eduardo Barrio (Universidade de Buenos Aires). SUPLENTES: Silvio Seno Chibeni 35 

(DF/IFCH/UNICAMP), Lucas Angioni (DF/IFCH/UNICAMP) e Oswaldo Chateaubriand Filho 36 

(PUC-RJ); Alteração de Banca - 05) Processo nº 09P-32120/2015 - Interessado: 37 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA - Assunto: Alteração na Comissão Julgadora do 38 

Concurso para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, na área de História do 39 

Pensamento Político, disciplina HZ-447 - Tradições do Pensamento Político, como segue: 40 

TITULAR: Profa. Dra. Rachel Meneguello (DCP/IFCH/UNICAMP) e SUPLENTE: Prof. Dr. 41 

Valeriano Mendes Ferreira Costa (DCP/IFCH/UNICAMP); CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE 42 

TÍTULO DE PROFESSOR LIVRE DOCENTE - Abertura - 06) Ofício DF/IFCH nº 28/2016 - 43 

Interessado: DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - Assunto: Concurso público para obtenção de 44 

título de Professor Livre Docente, na área de História da Filosofia, Disciplina HG-302 - História da 45 

Filosofia Medieval I; CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR 46 

TITULAR - Abertura - 07) Ofício DH/IFCH nº 44/2016 - Interessado: DEPARTAMENTO DE 47 

HISTÓRIA - Assunto: Abertura de concurso público para provimento de cargo de professor titular 48 

na área de História Medieval, Disciplina HH-285 - História Medieval; ADMISSÃO DE 49 

DOCENTE NA PP/QD - 08) Ofício DH/IFCH nº 39/2016 - Interessado: DEPARTAMENTO DE 50 

HISTÓRIA - Assunto: Admissão na Parte Permanente do Quadro Docente, nível MS-3.1, com 51 

extensão do regime para o RDIDP, na PP do QD/UEC, do Prof. Dr. GABRIEL FERREIRA 52 

ZACARIAS, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público para Professor Doutor, na Área de 53 

História da Arte, Disciplina HH-952 – Ênfase e História da Arte III e aprovação do parecer 54 

circunstanciado sobre o projeto de pesquisa; 09) Ofício DD/IFCH nº 07/2016 - Interessado: 55 

DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA - Assunto: Admissão na Parte Permanente do Quadro 56 

Docente, nível MS-6, com extensão do regime para o RDIDP, na PP do QD/UEC, do Prof. Dr. 57 

JOSÉ MARCOS PINTO DA CUNHA, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público de 58 

Provas e Títulos, para Professor Titular, na Área de Teoria e Métodos Demográficos, Disciplina 59 

DM-001 - Análise Demográfica I e aprovação do parecer circunstanciado sobre o projeto de 60 

pesquisa; RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES - 10) Processo nº 09P-61 

6531/2010 - Interessado: SILVIO CESAR CAMARGO - Departamento: Sociologia - Período: 62 

2013 a 2015; 11) Processo nº 01P-2827/1997 - Interessado: ROBERTO LUIZ DO CARMO - 63 

Departamento: Demografia - Período: Dezembro/2012 a novembro/2015; AVALIAÇÃO DE 64 

DESEMPENHO DOCENTE - Resolução GR nº 34/2014 - 12) Processo nº 09P-9955/2013 - 65 

Interessado: MARIANA MIGGIOLARO CHAGURI - Departamento: Sociologia - Assunto: 66 

Relatório final de avaliação especial de desempenho docente - estágio probatório; PROFESSOR 67 

COLABORADOR - 13) Ofício DH/IFCH nº 36/2016 - Interessado: NELSON ALFREDO 68 

AGUILAR - Assunto: Ingresso das atividades como Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 69 

31/03/2016, junto ao Departamento de História; 14) Delib. DA/IFCH nº 10/2016 - Interessado: 70 

VANESSA ROSEMARY LEA - Assunto: Relatório referente ao período de 10/03/2014 a 71 

09/03/2016 e renovação do vínculo, como Professor Colaborador, junto ao Departamento de 72 

Antropologia, para o período de 10/03/2016 a 09/03/2018; 15) Delib. DA/IFCH nº 09/2016 - 73 

Interessado: ANTONIO AUGUSTO ARANTES NETO - Assunto: Relatório referente ao período 74 
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de 05/11/2013 a 04/11/2015 e renovação do vínculo, como Professor Colaborador, junto ao 75 

Departamento de Antropologia, para o período de 05/11/2015 a 04/11/2017; 16) Delib. DCP/IFCH 76 

nº 11/2016 - Interessado: SHIGUENOLI MIYAMOTO - Assunto: Renovação do vínculo, como 77 

Professor Colaborador, junto ao Departamento de Ciência Política, por dois anos, a partir de 78 

05/05/16; PESQUISADOR COLABORADOR - 17) Ofício DF/IFCH nº 31/2016 - Interessado: 79 

ZAMARA ARAÚJO DOS SANTOS - Assunto: Ingresso das atividades como Pesquisador 80 

Colaborador, a partir de 01/05/2016, sob a supervisão do Prof. Dr. Luiz Benedicto Lacerda Orlandi, 81 

junto ao Departamento de Filosofia; 18) Delib. DA/IFCH nº 08/2016 - Interessado: 82 

ARISTÓTELES BARCELOS NETO - Assunto: Ingresso das atividades como Pesquisador 83 

Colaborador, para o período de 14/07/2016 a 13/01/2017, sob a supervisão do Prof. Dr. Antonio 84 

Roberto Guerreiro Júnior, junto ao Departamento de Antropologia; 19) Ofício DF/IFCH nº 30/2016 85 

- Interessado: HENRIQUE CARBELLINI CARNIO - Assunto: Relatório final e encerramento do 86 

vínculo, como Pesquisador Colaborador, junto ao Departamento de Filosofia; 20) Processo nº 09P-87 

8318/2014 - Interessado: DANIELA MURADA REIS - Assunto: Encerramento do vínculo, como 88 

Pesquisador Colaborador, a partir de 31/08/2015, junto ao Departamento de Sociologia; 21) 89 

Processo nº 09P-20469/2011 - Interessado: ROSA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 90 

Assunto: Relatório final referente ao período de 01/10/2011 a 30/09/2013 e encerramento do 91 

vínculo, como Pesquisador Colaborador, junto ao Departamento de Ciência Política; PROGRAMA 92 

DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO - PPPD - 22) Processo nº 09P-10318/2016 - 93 

Interessado: CARLOS ANDRÉ SILVA DE MOURA - Assunto: Ingresso no Programa de 94 

Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de História, para o período de 01/04/2016 a 95 

31/03/2018, sob a supervisão da Profa. Dra. Eliane Moura da Silva; 23) Processo nº 09P-96 

10321/2016 - Interessado: NAUBER GAVSKI DA SILVA - Assunto: Ingresso no Programa de 97 

Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de História, para o período de 01/04/2016 a 98 

31/03/2018, sob a supervisão da Profa. Dra. Silvia Hunold Lara; 24) Processo nº 09P-33742/2013 - 99 

Interessado: WANDER ANDRADE DE PAULA - Assunto: Prorrogação do vínculo no Programa 100 

de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de Filosofia, para o período de 101 

março/2016 a março/2017, sob a supervisão do Prof. Dr. Oswaldo Giacoia Junior; 25) Processo nº 102 

09P-27034/2013 - Interessado: JOSÉ FERNANDO DA SILVA - Assunto: Relatório final e 103 

encerramento do vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento 104 

de Filosofia; INDICAÇÃO - 26) Of. NEPAM nº 03/2016 - Interessado: NEPAM - Assunto: 105 

Indicação das Profas. Dras. ROSANA APARECIDA BAENINGER, como titular e ANTONIO 106 

ROBERTO GUERREIRO JUNIOR, como suplente, para representarem o IFCH junto ao Conselho 107 

Superior do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais; CONVÊNIO - 27) Processo nº 09P-108 

23669/2007 - Interessado: IFCH/AEL -                                                           109 

                                                                          -          ; 110 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO - 28) Delib. CPG/IFCH nº 44/2015 - Interessado: 111 
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PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Prorrogação do mandato do Prof. Dr. OSWALDO MARTINS 112 

ESTANISLAU DO AMARAL como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência 113 

Política, a partir de 01/05/2016, por dois anos; CREDENCIAMENTO DE DOCENTE - 29) Delib. 114 

CPG/IFCH nº 38/2016 - Interessado: PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Credenciamento do Prof. 115 

LUIS FELIPE BUENO SOBRAL, como colaborador do Programa de Pós-Graduação em 116 

Antropologia Social, exclusivamente para coorientar o doutorando Rafael Nascimento Cesar; 117 

DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTE - 30) Delib. CPG/IFCH nº 39/2015 - Interessado: 118 

PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto: Descredenciamento no Programa de Pós-Graduação em 119 

Sociologia dos seguintes professores: Rubem Murilo Leão Rego, Laymert Garcia, José Marcos 120 

Pinto da Cunha, Omar Ribeiro Thomaz, Carlos Alberto Dória, Cristiano Ferraz, Jaeho Kang, João 121 

Carlos Soares Zuin, Jorge Lobo Moglioli, Marco Vanzulli; MOÇÃO - 31) Interessado: IFCH - 122 

Assunto: Proposta de moção da congregação do IFCH sobres as declarações do governador acerca 123 

do fomento à pesquisa; RESOLUÇÃO GR nº 10/2016 - 32) Assunto: Estabelece medidas de 124 

contenção de despesas; ENSINO DE GRADUAÇÃO - 33) Interessado: IFCH - Assunto: 125 

Valorização da docência no ensino de graduação; MOÇÃO - 34) Interessado: IFCH - Assunto: 126 

Proposta de moção de repúdio às mudanças no PIBID; PARA HOMOLOGAÇÃO - PROFESSOR 127 

COLABORADOR - 35) Ofício DCP/IFCH nº 12/2016 - Interessado: WALQUIRIA GERTRUDES 128 

D. LEÃO RÊGO - Assunto: Ingresso das atividades como Professor Colaborador, por 02 anos, a 129 

partir de 01/05/2016, junto ao Departamento de Ciência Política. Em seguida, a Senhora Presidente 130 

iniciou, afirmando ser a primeira vez que preside uma Congregação. Mencionou não ter apego a 131 

cargos, o que está muito longe de significar que ela não valoriza o cargo na Direção, tanto que está 132 

honrada em presidir esta sessão. Após, a Profª. Josianne Cerasoli pediu a retirada do ponto 3 da 133 

pauta, pois este concurso foi contingenciado pela normativa de contenção de gastos editada 134 

recentemente pela Reitoria. A seguir, foram destacados os itens 31, 32, 33 e 34. Após, os demais 135 

itens da pauta ordinária foram a escrutínio e aprovados com duas abstenções. Em seguida, passou-136 

se ao primeiro destaque: o ponto 32. A Senhora Presidente leu sua narrativa do processo: “No dia 137 

08 de abril, uma sexta-feira, na sala do CONSU, houve uma reunião convocada pelo reitor Tadeu 138 

Jorge. Na parte inicial da reunião, o professor Sérgio Leite, e com a presença do vice-reitor da 139 

graduação, Luís Alberto Magna, apresentou o Plano de Valorização da Docência no Ensino da 140 

Graduação, ponto também de pauta desta Congregação. Na segunda parte, depois de uma breve 141 

introdução do Reitor, o assessor da AEPLAN apresentou o documento com o diagnóstico da 142 

Reitoria sobre a situação financeira da Universidade neste ano, 2015, com a decisão do 143 

contingenciamento (prerrogativa do reitor, como foi afirmado desde o início e repetido na segunda 144 

reunião) e com as duas propostas de contingenciamento, a mais branda e a menos branda. Depois 145 

da apresentação, e da distribuição impressa do resumo das duas propostas, os diretores falaram. 146 

O que foi repetido por todos é que seria preciso uma discussão das propostas nas Unidades, mas 147 

as reações variarem. Desde o apoio integral até a defesa do uso da reserva sem 148 
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contingenciamento, no meio, o apoio ao contingenciamento mais brando. Na minha fala, além de 149 

reafirmar a minha concepção de Universidade, reagindo contra as falas de dois diretores que 150 

defendiam um necessário gerenciamento empresarial da Universidade, eu disse que  não me sentia 151 

à vontade para apoiar o contingenciamento por duas razões. Uma, porque desconheço a receita e 152 

despesa que é administrada pela Reitoria e, segundo, porque não apenas sou Diretora-Associada 153 

como associada temporária, ocasional, digamos. Foi neste sentido, aliás,  o meu apoio às 154 

sugestões de que a proposta da Reitoria fosse discutida nas Unidades. Na sua fala final, o Reitor 155 

repetiu que era sua a prerrogativa do contingenciamento, criticou enfaticamente o uso da reserva, 156 

alinhavou algumas sugestões e avisou que haveria muito brevemente a convocação de uma 157 

segunda reunião. No mesmo dia da primeira reunião, o Diretor do IA publicou as duas propostas 158 

no site do Instituto de Artes, o que levou à reação dos estudantes, o que é já bem conhecido. Não 159 

sei qual a atitude melhor, a da direção do IA ou a do IFCH (uma discussão cuidadosa com as 160 

chefias de departamento), nenhuma alterou, ou alteraria, o contingenciamento que a Reitoria 161 

faria, que já iniciou a primeira reunião sabendo que o faria. O que não quer dizer que expressem 162 

valores políticos distintos. No que me concerne, relatei imediatamente a reunião ao Jorge, 163 

conversamos sobre a possibilidade de nos recusarmos a qualquer discussão sobre o 164 

contingenciamento, mas quisemos tomar uma decisão em conjunto com os departamentos. 165 

Enviamos a proposta da reitoria para o setor financeiro com algumas perguntas e convidamos os 166 

chefes de departamento para uma reunião urgente. Reunimo-nos, conversamos longamente, e 167 

consideramos que o contingenciamento sairia de qualquer maneira, com o nosso apoio ou não.  168 

Decidimos em conjunto que, portanto, o que nos cabia seria fazer uma sugestão que ficasse aquém 169 

da proposta mais branda e que preservasse a carreira. Esta decisão foi posta em um gráfico e foi 170 

levada pelo diretor do Instituto na segunda reunião, convocada para quinta-feira, dia 14 de abril. 171 

Pelo relato do Jorge, as posições que eu descrevi (apoio irrestrito, apoio ao uso da reserva, apoio 172 

ao corte menor) se repetiram. A sugestão do IFCH, um valor mais baixo de contingenciamento 173 

combinado ao uso da reserva, foi apresentada e entregue ao Reitor. O desfecho, todos sabem, a 174 

resolução assinada no dia 26. O que era um tanto óbvio na intenção da Reitoria ao convocar a 175 

reunião com os diretores transformou-se em algo que eu, particularmente, refuto. A resolução e o 176 

site da Unicamp afirmam que o contingenciamento se fez em comum acordo com os diretores. 177 

Quando li a notícia no site da Unicamp, eu pedi ao Fábio que enviasse um e-mail para os 178 

responsáveis pela página, a resposta foi a de que o texto viera assim da AEPLAN, mas que, em 179 

consideração ao meu ponto de vista, seria retirado da notícia - não evidentemente da resolução - a 180 

palavra ‘todos’, mas ficou ‘com o apoio dos’. Também, troquei algumas mensagens sobre isto com 181 

os diretores do IA, IEL, Educação e Economia. Nada ainda posso dizer sobre isto. Como a 182 

resolução implica um contingenciamento de verbas de concurso das unidades, a Direção reuniu-se 183 

com as chefias de Departamento na segunda-feira, dia 02 de maio, com a resolução em mãos, bem 184 

como com uma avaliação da situação dos concursos e do quadro de docentes dos departamentos. 185 
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Sobre o foi decidido em conjunto, eu os informo lendo a ata da reunião do dia 02 de maio de 2016, 186 

na qual estiveram presentes: Suely Kofes, Taisa Palhares, Mariana Chaguri, Tirza Aidar,  187 

Josianne  Cerasoli,  Ronaldo  Almeida,  Wagner  Romão,  Viviane  Nogueira e Fábio Guzzo. 188 

‘Diante da Resolução GR-10, de 26–04–2016, que estabelece medidas de contenção de despesas, 189 

discutiu-se os reflexos desta normativa nas contratações de docentes. À luz do Artigo 11 desta 190 

normativa, ficou definido o agendamento de uma reunião entre o Diretor e o Reitor para discutir  191 

a  situação  das  vagas n° 58 (DF) e n° 67 (DS). O Prof. Jorge irá acompanhado das profªs.  192 

Mariana e Taísa, que levarão um  dossiê  detalhado  sobre  a  situação destas contratações. O 193 

Anexo da GR indica a necessidade  de  cortar-se  2  das  9  vagas  reservadas para concurso 194 

docente. Durante a discussão, procurou-se definir algum parâmetro objetivo, chegando-se, assim, 195 

a um critério cronológico: os concursos que estiverem menos maduros em seus trâmites 196 

burocráticos (confecção e publicação de edital, composição da banca, aprovação e nomeação em 197 

diário oficial, etc.) seriam os cortados. Deste modo, ficou estabelecido que  serão  contingenciadas  198 

as vagas n° 67 (DS) e n° 81 (DH).  A Profª. Mariana observou ainda que todos os departamentos 199 

que tinham solicitação de concurso docente foram contemplados nas 7 vagas reservadas e 200 

disponíveis apontadas no Anexo da GR, à exceção  da Sociologia. Assim, ficou acordado que, 201 

quando houver o descontingenciamento, o Departamento de Sociologia será imediatamente 202 

contemplado’. É isto. Está aberta a discussão.” O funcionário Ricardo Cioldin fez uma análise dos 203 

reflexos do contingenciamento, especialmente no que concerne a contratação de funcionários e aos 204 

cortes em verbas de manutenção predial. Informou a previsão de que um terço do corpo de 205 

funcionários deve aposentar-se até o final de 2017. Destacou que o orçamento anual da 206 

Universidade é de R$ 2 bilhões, além de contar com uma reserva de R$ 1,1 bilhão. Assim, em sua 207 

avaliação, o valor que se pretende economizar com esta resolução (R$ 32 milhões) é irrisório frente 208 

ao estrago projetado. Também disse acreditar que a Diretoria se equivocou, pois teria de ter aberto 209 

essa discussão com toda a comunidade do Instituto. O funcionário Reginaldo Alves demonstrou 210 

incômodo com o que chamou de método da Direção, pois acredita que o diálogo deveria ter sido 211 

mais amplo. Também leu uma moção escrita pelos funcionários, que, após debate, teve como 212 

redação final  “A Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, reunida em sua 220ᵃ 213 

Sessão Ordinária, aos 4 de maio de 2016, manifesta-se contrariamente às medidas de 214 

contingenciamento e austeridade anunciadas pela Reitoria da UNICAMP no último dia 27 de 215 

abril. Entendemos que a defesa da universidade pública é inseparável da luta pela qualidade dos 216 

serviços que serão prestados por todos aqueles que trabalham na Universidade. Neste sentido, as 217 

medidas de precarização das carreiras e cortes nos serviços terceirizados, aliados à contenção nas 218 

indispensáveis despesas de manutenção, compõem um quadro que leva a Unicamp para um 219 

caminho de desvalorização do funcionalismo público e de grave deterioração do serviço prestado 220 

pela universidade à sociedade. É público que a Unicamp conta com uma reserva financeira que foi 221 

composta ao longo dos anos com o intuito de permitir o funcionamento normal da universidade em 222 
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tempos de crise. Do ponto de vista mais estrito ao orçamento interno, antes de se propor qualquer 223 

contingenciamento, entendemos que seja necessário um debate amplo sobre qual é o nível 224 

adequado das reservas financeiras para que atendam às necessidades da Universidade. 225 

Entendemos que, no momento atual, o nível de reservas disponível é mais do que suficiente para 226 

que o contingenciamento proposto pela GR 10/2016 não seja necessário.” Após, esta proposta foi 227 

a votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, a Senhora Presidente disse aceitar as críticas. 228 

Afirmou que, pressionados pelo tempo e urgência, não tiveram a clarividência de convocar uma 229 

reunião InterDepartamental, pelo menos. Entretanto, pontuou que, a despeito do encaminhamento 230 

interno, isso não afetaria a decisão do Reitor. A aluna Cássia Silva conclamou todos a lutar 231 

conjuntamente e a barrar o corte nas finanças. Assim, propôs uma assembléia das três categorias, 232 

para definir um posicionamento uníssono do Instituto. O Prof. Marcos Nobre propôs uma discussão 233 

política: por que o Reitor fez um contingenciamento baixo e não substantivo? A Profª. Andréia 234 

Galvão ponderou que existem discursos e projetos empresariais de Universidade, ligados ao 235 

empreendedorismo. Essas visões prevalecem em vários grupos políticos no CONSU, tanto nos que 236 

são opositores quanto nos que são mais simpáticos a atual gestão. E já há movimentações para a 237 

sucessão na Reitoria. Assim, acredita que o Prof. Tadeu sinalizou para este setor mais conservador, 238 

querendo demonstrar responsabilidade com as contas. A aluna Tatiane Lima insistiu que a 239 

Congregação deveria apoiar a realização de uma assembléia tripartite do Instituto. Assim, a 240 

solicitação foi a votação e aprovada, com 5 abstenções. Após, passou-se ao próximo destaque: o 241 

ponto 31. A Profª. Mariana Chaguri sugeriu que, ao invés de produzir uma nova moção, a 242 

Congregação apenas subscrevesse a nota da ANPOCS. Em seguida, o item foi a votação e 243 

aprovado por unanimidade. Após, passou-se ao destaque seguinte: o ponto 33. Sobre o texto 244 

oriundo do Pró-Reitoria da Graduação/EA
2
, de proposta de ‘Valorização da Docência no Ensino de 245 

Graduação’, a Profª. Andréia Galvão afirmou que o documento propõe medidas surpreendentes, 246 

partindo do pressuposto que os docentes não sabem dar aula. Entre as propostas do documento, está 247 

a de que todos os professores ingressantes façam um curso de 360 horas de ensino, aprendizagem e 248 

didática. Além disso, o documento não foi apresentado nem discutido na Comissão Central de 249 

Graduação, sendo encaminhado diretamente às Direções de Unidades, para, em seguida, ser 250 

aprovado no CONSU. Segundo a professora,             ‘Valorização da Graduação’ é 251 

questionável, uma vez que parte de diagnóstico equivocado, como se o todo o problema da 252 

Graduação fosse o suposto fato de os professores não saberem dar aula. O Prof. Ricardo Pirola 253 

apontou que há outros exemplos de propostas que vêm de cima, sem um debate anterior. Fez um 254 

relato de uma reunião recente, sobre perspectivas da Graduação. Os resultados apresentados 255 

tiveram como base um questionário aplicado no final do ano passado a todos os coordenadores de 256 

graduação, com perguntas direcionadas ao ensino. A conclusão é de que as próximas vagas teriam 257 

de ser carimbadas e vinculadas a docentes que trabalhem com ensino. A Profª. Andréia Galvão leu 258 

uma resposta crítica a este documento do EA
2
, formulada pelas coordenações de graduação do 259 



 8 

Instituto. Em seguida, o item foi a votação e aprovado por unanimidade o respaldo à resposta lida 260 

pela Profª. Andréia. Após, passou-se ao próximo destaque: o ponto 34. A Prof.ª Andréia Galvão 261 

explanou sobre o Programa de Iniciação à Docência - PIBID, que está ameaçado por uma portaria 262 

recém-editada pela Capes, que altera a concepção do programa. Leu uma nota de repúdio do Fórum 263 

Nacional do PIBID. Após, o item foi a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-264 

se aos INFORMES. A Senhora Presidente disse que solicitou à Procuradoria Geral sugestões em 265 

como lidar com as pichações ofensivas. A resposta da PG foi no sentido de instalarmos câmeras 266 

pelo Instituto. Fez também um segundo informe: disse que, logo após as inundações do começo do 267 

ano, o Prof. Jorge Coli se reuniu com os diretores das demais Unidades afetadas (IMECC, IEL e 268 

IFGW) e solicitaram providências à Reitoria. Assim, a professora disse que houvera participado de 269 

uma reunião no Gabinete do Reitor naquela manhã para tratar deste assunto. Segundo técnicos, a 270 

inundação ocorreu devido a saturação da lagoa Hermógenes de Freitas Leitão Filho, localizada ao 271 

lado da FEF. Assim, ficou acordado que a Universidade e a Prefeitura de Campinas irão realizar 272 

obras de contenção, canais de escoamento e desassoreamento da lagoa. Na reunião, a Senhora 273 

Presidente insistiu ainda que precisava ser feito um levantamento das condições dos prédios do 274 

Instituto que mais sofreram com a severidade das chuvas. Também ficou compromissado de que a 275 

Reitoria fará este diagnóstico. O Prof. Mário Medeiros informou que foi constituída a comissão que 276 

organizará um ato anti-racista no IFCH. Disse que a comissão se reuniu pela primeira vez e já 277 

começou a desenhar a programação do ato. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 278 

considerou encerrada a reunião e eu, Fábio Guzzo, lavrei a presente ata para ser submetida à 279 

Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 18 de maio de 2016. 280 


