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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada 

no dia um de dezembro de 2015, na Sala de Vídeo do IFCH. A reunião foi presidida pelo 

Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Marcos Tognon, secretariada por Sônia 

Beatriz Miranda Cardoso e contou com a presença dos seguintes Coordenadores de 

Programas: Prof. José Maurício Paiva Andion Arruti (Ciências Sociais), Prof. Marco Antonio 

Caron Ruffino (Filosofia), Prof. Michel Nicolau Netto (Sociologia), Prof. Antonio Roberto 

Guerreiro Junior (Antropologia Social), Profa Joice Melo Vieira (Demografia). Justificaram 

ausência: Prof. José Alves de Freitas Neto (História), Prof. Oswaldo Martins Estanislau do 

Amaral (Ciência Política). O Prof. Tognon iniciou a reunião: 1. Revalidação de Diploma – 

Foi aprovado o parecer elaborado pela Comissão constituída para análise do pedido de 

revalidação de diploma de Gilberto Carvalho de Oliveira (parecer favorável, doutorado em 

Relações Internacionais). 2. Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e 

Sociedade – O Prof. Jansle Vieira Rocha irá renunciar à Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Ambiente e Sociedade, a partir de janeiro de 2016. 3. Comissão de Ética – Foi 

realizado um workshop, abordando o histórico do processo e conflitos internos, sendo 

rejeitada a proposta de elaboração de uma resolução diferenciada para a área de Ciências 

Humanas. Os Coordenadores discutiram o tema. Todas as pesquisas, inclusive as que já estão 

em curso, devem ser submetidas à Comissão de Ética. Como então, resolver o caso dos alunos 

que já realizaram suas pesquisas de campo? O Prof. Antonio, representante do IFCH no CEP, 

esclareceu que todos os projetos devem ser inseridos na Plataforma Brasil. Informou também 

que terá uma reunião, no dia 10 de dezembro, no CEP para discutir o assunto. Os 

Coordenadores elaboraram as questões para elucidação na reunião da CEP: (i) A partir de 

quando deverão ser submetidas ao CEP as pesquisas envolvendo seres humanos? Quais as 

sanções para os que não a fizerem? (ii) O que fazer com as pesquisas em andamento e que já 

começaram a pesquisa de campo? (iii) Pesquisas com pessoas fora do território brasileiro 

precisam ser submetidas ao sistema CEP-CONEP? (iv) Podemos ter uma subcomissão para a 

graduação e outra para a pós? (v) Há algum documento que diz ao aluno quais pesquisas 

devem ser submetidas ao sistema, e como proceder? (vi) Como é feita a distribuição dos 

projetos por áreas? Os Coordenadores também entendem que deva ser feita uma comunicação 

com os demais professores. O Prof. Marcos Tognon irá disponibilizar as informações no 2º 

Boletim de Pós-Graduação. Além disso, o assunto deverá ser discutido nas reuniões de 

Departamentos e ser inserido nos Regulamentos dos Programas. Será realizado também um 

workshop sobre Ética, para informar aos docentes e discentes sobre como deverão ser 

submetidos os projetos à Comissão de Ética. Deverão ser consultados os Coordenadores dos 

Programas de História, Ambiente e Sociedade e Ciência Política sobre a melhor data para a 

realização do workshop. Inicialmente foi definido o dia 09 de março de 2016, quarta-feira, 

período da manhã, para sua realização. 4. Funcionários novos – Secretaria de Pós-

Graduação – Receberemos dois funcionários de nível médio para substituição da Maria Rita. 

Um funcionário irá secretariar o Programa de Filosofia. O outro, irá para o Datacapes, tendo 

em vista a saída da Gilvani no próximo ano. Os Coordenadores decidiram que deverá ser 

consultado a DGRH/DPD, a fim de verificar se há algum funcionário da UNICAMP, com 

experiência em pós-graduação, que queira vir para o Datacapes. Nada mais havendo a tratar, o 

Coordenador Geral de Pós-Graduação encerrou a reunião. 


