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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos
quatorze dias do mês de outubro de 2015, na sala da Congregação 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. Jansle Vieira Rocha (Ambiente e Sociedade), Prof.
Antonio Roberto Guerreiro Junior (Antropologia Social), Prof. José Maurício Paiva Andion
Arruti (Ciências Sociais), Profa Joice Melo Vieira (Demografia), Prof. Marco Antonio Caron
Ruffino (Filosofia), Prof. José Alves de Freitas Neto (História), Prof. Michel Nicolau Netto
(Sociologia). O Prof. Tognon iniciou a reunião: 1. Ata da CPG de setembro/2015 – A ata da
reunião da CPG de setembro foi aprovada sem alterações. 2. Informes – a) O Prof. Tognon
informou que o tema “comissão pró-cotas” não foi inserido na pauta da reunião da
Congregação de outubro, no entanto, será solicitada a inclusão na pauta da próxima reunião.
b) Conforme informado na CCPG, será concedido prorrogação de prazo regulamentar para
alunas em razão da licença maternidade. O assunto será regulamentado em breve. c)
Trabalhos de revisão do Coleta Capes – a Proposta do Programa (leitura, revisão, alteração) é
de responsabilidade do coordenador. Além disso, o coordenador deve informar também a
carga didática dos professores do Programa (2 Programas: 80 horas; 3 Programas: 120 horas),
aplicando a tabela de horas discutida na última reunião. Os trabalhos do Coleta Capes estão
caminhando bem, mas é preciso que haja um retorno das informações por parte dos docentes
(há, atualmente, uma série de pendências). Até o dia 20 de outubro deverá ser finalizada a
produção intelectual de 2014. d) Foi lançado o Boletim da Pós n. 1, na última reunião da
Congregação. Houve uma preocupação dos docentes em relação ao fim das teses impressas. e)
Na CCPG foi discutido acerca do desligamento de alunos previsto no §5º do artigo 56 do
Regimento Geral de Pós-Graduação – Deliberação CONSU-A-010/2015). Em casos em que o
desligamento é aprovado na CPG e rejeitado pela Congregação, poderá ser interposto recurso
pela CPG à CCPG. f) A título de informação sobre as cotas, o processo seletivo do Programa
de História recebeu 96 inscrições de mestrado (sendo 5 optantes) e 67, de doutorado (8
optantes). Esperava-se um número maior de inscrições entre os candidatos optantes. g) O
Programa de Filosofia recebeu 54 inscrições para concorrer a duas bolsas PNPD, sendo 50
candidatos estrangeiros, o que demonstra uma boa visibilidade do Programa no exterior. h) O
Programa de Ciências Sociais passa por processo de renovação/ampliação das suas áreas
temáticas. Foi aprovada a criação de uma nova área (Estudos sobre cidades) e está em
processo de consolidação duas outras áreas (Educação e Ciências Sociais; Memória e
Patrimônio). 3. Homologações das aprovações ad referendum – Foram homologadas as
aprovações ad referendum: a) Prorrogação de cotutela da aluna Carolina Gual da Silva
(doutorado em História); b) Credenciamentos das Professoras Taisa Helena Pascale Palhares
(professora permanente, Filosofia) e Adriana María Villalón (professora colaboradora,
Antropologia Social); c) Revalidação de diploma de Michelle Franco Redondo (parecer
favorável, mestrado Sociologia). 4. Revalidação de diplomas – Foram aprovados os
pareceres elaborados pelas Comissões dos seguintes processos de revalidações de diplomas:
a) Priscila Maria Soares Barbosa (parecer desfavorável, mestrado em Sociologia); b) Miriam
Martins de Menezes (parecer favorável, mestrado em Ciência Política); c) Mariana da Costa
Aguiar Petroni (parecer favorável, mestrado em Antropologia Social); d) Victoria Inés
Darling (parecer favorável, doutorado em Ciências Sociais). 5. Descredenciamento do Prof.
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Jefferson Cano – Foi aprovado o descredenciamento do Prof. Jefferson Cano do Programa de
História. 6. Troca de orientadores – Foram aprovadas as trocas de orientadores dos alunos:
a) Campo Elias Florez Paton, RA 154339, Doutorado Filosofia, Prof. Walter Carnielli desistiu
da orientação em 28/09/2015, Profa Yara Frateschi assumiu a orientação em 29/09/2015; b)
Bianca Biguglio, RA 101139. Doutorado Ciências Sociais, Profa Magda Barros Biavaschi
desistiu da orientação em 30/09/2015, Profa Angela Maria Carneiro Araújo assumiu a
orientação em 01/10/2015. 7. Anuidade CLACSO – Foi aprovado o rateio do valor da
anuidade CLACSO entre os Programas: Antropologia Social, Ciência Política, Ciências
Sociais e Sociologia. 8. Novo Regimento da Pós-Graduação da Unicamp e revisão dos
Regulamentos dos Programas – Os Regulamentos dos Programas de Pós-Graduação
deverão adaptar-se às disposições do Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação da
Unicamp (Deliberação CONSU-A-010/2015) até setembro/2016. As modificações dos
Regulamentos deverão ser aprovadas pela CPG, Congregação, DAC, Procuradoria Geral, PróReitoria de Pós-Graduação (para parecer) e CCPG. Na próxima reunião, será estabelecido um
calendário comum aos Programas para realização das alterações. 9. Exame de Proficiência
de Língua Estrangeira nos Processos Seletivos 2015/2016 – a CPG decidiu que somente as
provas de inglês e francês serão feitas em conjunto. Os demais idiomas deverão ser
providenciados por cada um dos Programas. O Coordenador Geral deverá verificar junto à
Diretoria Financeira o que deve ser feito para viabilizar a realização da prova de proficiência
em conjunto, que deverá ser realizada em dezembro/2015. Nada mais havendo a tratar, o
Coordenador Geral de Pós-Graduação encerrou a reunião.
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