boletim da
PÓS no IFCH
Teses e dissertações digitais
A partir deste semestre todas as teses e dissertações
na Unicamp serão apresentadas para bancas de
qualificação, banca final e homologação pela
PRPG/DAC apenas no formato digital (PDF). A
informação CCPG 001/2015 aprovada em 17 de
junho de 2015, e revista em 9 de setembro de 2015,
estabelece assim todas as regras, abolindo a
obrigatoriedade da impressão de teses e dissertações
para cumprir os ritos acadêmicos e burocráticos.

Apresentação
A partir desse mês publicaremos o
nosso boletim de informes da
Comissão dos programas de PósGraduação do IFCH, com o objetivo
não somente de comunicar
novidades e oportunidades para a
nossa comunidade, mas também de
estabelecer mais um canal de
transparência da gestão.
Nosso boletim se coloca como uma
ferramenta de comunicação
também para todos os interessados
e esperamos com isso valorizar
ainda mais os nossos excelentes
Programas de Pós-graduação.
Agradeço desde já o apoio de todos
os coordenadores nesta iniciativa,
como também ao valioso grupo de
secretários da CPG.

Novo Manual do Estudante
Considerando as novas regras das teses e
dissertações digitais, foi reformulado o “Manual do
de Defesa de Dissertação/Tese” da Pós-graduação do
IFCH, disponível na página da Pós-graduação.
Link: http://www.ifch.unicamp.br/pos/index.php?texto=formularios

Atas e Pautas da CPG-IFCH on-line!
Em breve disponibilizaremos todas as pautas e atas
da atual gestão da CPG, no site da pós-graduação do
IFCH, promovendo um maior acesso às decisões e
discussões dos nossos Programas a toda
comunidade. Contaremos para isso com o apoio
fundamental da Equipe da Diretoria de Informática,
parceiro constante em nossos avanços.

Novo regimento geral da Pós-graduação na
UNICAMP
Foi aprovado pelo CONSU em agosto o novo
regimento da Pós-graduação da UNICAMP,
documento que já foi publicado no Diário Oficial de
SP. Logo, todos os regimentos dos programas do IFCH
deverão ser revistos em breve, considerando novas
regras aprovadas, como as teses e dissertações
digitais, organização das comissões e bancas,
resumos nos volumes finais em outras línguas,

Os editores
CPG-IFCH-UNICAMP.
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credenciamentos de pesquisadores e professores
aposentados, etc.
Link: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3862

Congresso da Pós-graduação no IFCH em 2016
Em breve a CPG lançará o edital do Congresso da Pósgraduação do IFCH, com apresentação de pesquisa
dos estudantes e mesas redondas com nossos
docentes e convidados externos. Será uma
oportunidade para debatemos grandes temas da pósgraduação nas Humanidades, os avanços das
pesquisas das Linhas e dos seus participantes,
docentes e discentes.

Processos Seletivos e Cotas na Pós-graduação do
IFCH.
Neste atual semestre os Programas de Pós-graduação
em Antropologia Social, Ciência Política, Ciências
Sociais, História e Sociologia já implementarão
mecanismos nos respectivos processos seletivos para
a adoção de cotas étnico-raciais e para pessoas com
deficiência.

CRÉDITOS
Diretor do IFCH
Jorge Sidney Coli Júnior

Foram realizados vários encontros para debater as
regras, etapas, etc., e assim cada Programa
estabeleceu suas regras próprias, considerando sua
escala, questões acadêmicas, obedecendo princípios
gerais e também outras experiências que foram
avaliadas no Brasil.

Diretor Associado do IFCH
Jesus José Ranieri
Coordenadores Docentes Editores
Marcos Tognon – CPG
Antonio Roberto Guerreiro Junior - Antropologia
Jansle Vieira Rocha- Ambiente e Sociedade
Joice Melo Vieira - Demografia
José Alves de Freitas Neto - História
José Maurício Paiva Andion Arruti – C. Sociais
Marco Antonio Caron Ruffino - Filosofia
Michel Nicolau Netto - Sociologia
Oswaldo Martins Estanislau do Amaral – C. Política
Sebastião Velasco – Relações Internacionais

Deveremos promover um seminário de estudos em
março de 2016 sobre todo esse processo, contando
inclusive com os novos estudantes, visando o debate
e aprimoramento dessa iniciativa no IFCH.

Secretários
Sônia Beatriz Miranda Cardoso - ATD
Beatriz Tiemi Suyama
Camila de Fátima Magalhães
Daniel Gomes Hatamoto
Gilvani de Fátima Pereira Rodrigues
Leandro Ferreira Maciel
Márcia Regina Goulart
Maria Rita Gândara Santos
Priscila Pedro Gartier

O Programa de Pós-graduação em Filosofia deliberou
da seguinte maneira: “Em função do seu atual perfil
étnico-racial, que hoje ultrapassa a porcentagem
sugerida pela Congregação e pela CPG referente à
reserva de vagas, comunica que adotará medidas
para respeitar a decisão destes colegiados quando for
necessário. Resultado da consulta feita aos alunos do
programa regularmente matriculados (99 respostas):
Preto: 4,2%; Pardo: 22,1%; Indígena: 1,1%; Branco:
67,4%; Não declarado: 5,3%".

Contato
E-mail: tognon@unicamp.br

Apoio
Direção de Informática do IFCH.
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