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jfls. 0i a

osl

CONCURSO PúBLICa PARA PROFESSOR
TITULAR

A,beduía
021 C)fícío IFCl]/DF r' /2020

Interessado:

DEPÁRTAIMENTO DE l:ILOSOFIA

Assunto:Abertura de Concurso Público pa:a Provimento
de um Cargo de Professor Titular - e respectivo Edital - na
óleo de Filosofia Política. disciplina HG=-062- Filosofia
Política. jfls. 06 a 21l

PROMOÇÃO POR MÉRITO AO NÍVEL MS-3.2 - Professor Doutor ll

Parecer final
031 Processo n' 09- P 20937/2019

Interessado If:CFI
Assunto: Pareceres finais da Comissão de Avaliação para

Promoção por Mérito ao nível MS-3.2- ProfessorDoutor ll,
ao qual se submeteram os ProfessoresDoutores Antonio
Roberto Guerreiro Júnior. Mariana /K,AiggiolaroChaguri.
Mário Augusto JMedeirosda Silvo. h4íchelNicolau Neto. Rui
Leis Rodrígues, SusclnaSoaremBranco Duião e Wagner de
fúelo Romãs. Ifls. 22 a 421

PROMOÇÃO PORMÉRITOAO NÍVELMS-5.2 - Professor Associado ll
p'arecer t:iRaI

C)41f'rocesso n' 09 P 20938/2019

AVALIAÇÃO

Interessado IfCH
Assunto: Pareceres finais da Comissão de Avaliação para
Promoção por fv\édito ao nível /ÜS-5.2- Professor Associado
1. ao qual se subrne-leram os Professores Doulores
Fernando Teíxeira da Salvae Lucas /\ngiori. Ifls. 43 a S01

DE DESEMPENHO DOCENTE - Resolução

051 Processo n' 09 P 30513/2016

GR n' 34/2014

Interessado: RODRIGOCA/CARGO DEGODOS

1;11: ÇiElliTl;.=,
.=::=:'
..:;!r='=i
';

2

PROGRAMA DE PROFESSORCOLABORADOR
oól Pi acesso n' 09 P 25077/20] 3

Interessado: SFllGUENC)LIlüIYAlv\OTC)

Assunto:
Renovação
de vínculono no Programa
de
ProfessorColaborador, por 02 anos, a partir de 03/5/2020
junlo ao Departamento de Ciência Poltica. jfls.Sal

071 Processo n" 09-P 25080/2013

Interessado:

ZELJKO LC)PARIC

Assunto: Renovação

de vínculo

no f'tograma

de Pt'ofessor

Colaborador. por 02 anos, a partir de 04/10/2019. junto ao
[)apartamento de Filosofia. Ias, SSI
?ROGgAMÀ DE PESQUISADOR DE pó$-DOUTORADO - FPPD
081 Oficio iFCH/DF n' 004/2020

Interessado: RAl:ÁEL HENRIQUE PEIXEIRA

Assun-to:
Renovaçãode vínculono Programade
Pesquisador
de Pós-Doutorado,
para o períodode
O1/5/2019 a 30/ó/2020, sob supervisão do Prof. Dr. Lulz

BenedícloLacelda Orlandi.junto aõ Departarr3ento
de
filosofia. lfls. Sól

RESERVATÉCNICA FAPESP

Interessado: IfCH
Assunto: Proposta de utilização dos recursos de Reserva
Técnica FAPESP.jfls. 57 a591

091

REGIMENTO

tol Ofício IfCH./f'ubl. n' 001/2020

Interessado: IFCH
Assunto: Regimento interno da revista Ciências Sociais e

Religião, revista eletrõnica do

Departamento de

Antropologia. jfls. 60 a ó31

111 Processo n' 09 P-30336/20 16

Interessado: il::CH

Assurltó:Relalóriofinal de alívidades,bem como ciência
do Segundo Termo Adílívo, do .convénio enlre a
Universidade Estadual de Campinas e o fundo Nacional
d© Desenvolvimento da Educação.

COORDENAÇÃO

jf]s. ó4 a 7] 1

DE PESQUISA, PROLE?OS g CONVgMIO

Cotutela
121C)cicioCPPCon n' 001/2020

Interessado: DOGLAS J'DONA.IS LI.JBARINO
Assunto:Acordo de Cotutela entre a UniversidadeEstadual
de Campinas e a Ecole Pratique des Haules Etudes.para
obtenção de duplo diploma de doutorado. Íris.72a 791

COORDENAÇÃO D G

DUÂÇÃO

Rega:idação de DipÊomci

}31 Processo n' Ol-P 159}0/2018

Interessada: VENUS GABRIE!.A DE VIASI CRUZ

Assunto: Revalidação de Diploma de Graduação em
Arquiletura e Urbanismo. (fls. 80 a 821

CQOROENAÇÃO OE pÓS-GRADUAÇÃO

Cfedenciamento de Docente
141 Deiib. Cf'G/iFCFI n' 220/201 9

ISI Delib. CPG/IFCI l n' 222/2019

] ól De[ib. CF'G/iFC]] n' 224/20 19

Interessado: LEANDROALVESTEODORO
Assunto: Credenciamenta como Professor Permanenle.
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministraraulas e orientar. lfls. a31
Interessado: FABIO/vtAiA BERTATO
Assumo: Credenciamento como Professor Visitante junto
ao Programa de Pós-Graduação
eln Filosofia para
ministraraulcls e orientar, Íris. a41
Interessada: CAROLINA PARREIRAS SALVA
Assunto: CredenciamenFo como Professora Colaboradora.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para orientar. Íris. asl

Proa ama de ?rofessoí Coiaboíadof
171 Processo n' 09 P-7778/2015

Interessado:

GIOVANNI

Professor Colaborador.
junto ao Programa

181 processo n' 09 P-2845ç?/2015

ANTONIO

PINTO ALVES

Assumo: Nono/ação de vínculo no no Progíamci de
poi 02 anos, a partir de- Q1/3./201 9.

de Pós Graduação

Ciências

Sociais.

jfls

Interessado: ANTONIO FLORENíINONETO
Assunto: Renovação de vínculo no Programa de Professor

Colaborador, por 02 anos, a pallir de- 13/8/2019,junto ao
Programa de Pós Graduação C:iénciasSociais. Íris.8ZI

Píonogação de prazo de integíalização
i 91 Delíb. CPG/IFCH n' 202/2019

interessada: }MAYRA LAl=OZ BERTUSSI
Assunto:Prorrogação do prazo de integralização. junto ao
Cursode Doutorado em Antropologia Social. jfls.88 a 901

Cotuteta
201 Deiib. CPG/IFCH n' 21 ó/201 9

Interessada: MAGRALAFOZBERTUSSI

doutorado. jfls. 91l

.

4

Alteração de Subcomissão de Programa
21l Delib. CPG,/IfCH n' 007/2020

nteressada: POS GRADUAÇÃO

Assunto: Alteração da Subcomissão do Programa de I'ós
Graduação

em Ciências Sociais. jfls. 92)

Representação Discente
221 Delib. CF'G/IfCH n' 212/201 9

nleressada: POS-GRADUAÇÃO

Assumo: Indicação da Representação Discente junto ao
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais.
Íris. 931

?ARA nOmOtOaAÇÃQ
PROMOÇÃO

POR MERITO AO NÍVEL MS-5.1 - Professor Associado

l

Inscrição e Composição da Comissãode Avaliação
231 Processo n' 09-P 2559$/20 19

Assunto: Parecer sobre a inscrição da candidata Profa. Dra
Andréia Galvão. bem como a indicação da Comissãode
Avaliação

para

Pormoção

por À4érito ao nível

MS-5.1

ProfessorAssociado 1,composta pelos ProfessoresDoutores
TÍ usares:

Rachel

Meneguello

jIFCi-i/UNICAMPI,

Alvaro

Gabríel Bianchí Mendez lircH/UNiCAMPI, Roberto Luiz do
Calmo

(IFCH/UNiCAMPI,

Mana

da Graça

Druck de faria

IUFBAI e Ruy Gomas praga NelojUSPj; Suplentes; Fenlando

Teíxeírada Silvo jlfCH/UNiCAMPI e Jorge Luiz Solto Maior
CUSPI.
(fis.941
RELATÓRIOPERIÓDICO DE ATIVIDADE$ DOCENTES

241Ofício IFCH/DSn' 001/2020

Interessado:

THOMAS PATRICK DWYER

Departamento: Sociologia
Período: O1/6/2014 a 31/5/2019. leis.95 a 1031

PROGRAMA De PROFESSOR
COLABORADOR

2SI Processon' 0]-P 2882/1983

Interessada: VÁNESSAROSEJv\ARY
LEA
Assunto: Renovação

de vínculo no Programa de Professor

Colaborador, por 02 anos, a partir de l0/3/2020, junto ao
Departamento de Antropologia. jfls. 104 e 10SI
2ól Processon' 09 P-5607/2018

nteressada:

HELOiSA

A.ssunto: Renovação

ANDRE

PC)ATES

de vínculo no Programa de f'rofessor

Colaborador. por 02 anos, a partir de 17/4/2020,junto ao
Departamento

271Processon' 09 P-5382/2018

de Antropologia.

Íris. 106 e i071

Interessada: ADRIANA PÁRIA VILLALON

Assunto:Renovação de vínculo no Programa de P:ofessor
Colaborador. por 02 anos, a partir de 22/4/2020,lu:lio ao
Departamento

de Antropologia.

jfis. l08 e IO?l

S

2al Processo n' Ol-f' 1105/1983

Interessada: ARLETEJvtQYSESRODRIGUES

Assunto: Renovação

de vínculo no Ptograrna de Professor

Colaborador, por 02 anos, a partir de }7/8/2019,junto ao
Deparlamenlo

2PI Processo n' 09-P 26971/2C)15

de Sociologia.

jfís. 1 10 e il l l

Interessado: AI..CIDES HECTOR RODRiGU[S BENC)IT
Assunto: Renovação

de vínculo no Programa de Professor

Colaborador, poí 02 anos, a partir de 01/10/2019,jurlto ao
Departamento de filosofia. jfls. i12 e 1 131
C00R08NÃÇÃ0

0E Ê'ó$-GRAOUAÇÃ0

Cíedençíamento de Doc n e

30l Deiib.CPG/']fCHn' 00] /2020 Interessada: BELAl:EL[)lv\AN

Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. lfls. 114 e l llil

3 1l Delib. CPG/IFCH n' 008/2020

Inleresscldo: LUASl:ELITEfv\IGUAL

Assunto: Credencíamento como Professor Visitante, junto
ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.para
ministrar

aulas.

jfis.

116 e

1 171

Disciplina Eventua
321 Deiib. CPG/iFCH n' 009/2020

Interessado: PROGRAMA DE POSGRADUAÇÃO Efa
CIÊNCIA POLITICA
Assunto: Oferecimento

da disciplina

eventual

''A crise

global da democracia'' a ser ministradano período de 23
a 27/3/2020. jf]s. ] l ó e 11SI
331 De[ib. CPG/]fC]]

n' 010/2020

nteressado;
PROGRAFÁA DE POSGRADUAÇAC)
EM
ANTROPOLOGIA SOCIAL
Assunto: Ofereclrnento
da disciplina eventual *'Tecendo

din"tensões antropológicas: entre a pesquisa e a escrita

etnográficas''a ser ministradarlo período de 02 a
1 3/3/2020.

341 Delib. CPG/IFCF]

n' 0] 1 /2Q20

lns.

1} 9 e

1 201

Interessado: PROGRAMA DE POSGRADLAÇÃO Eh/b
ANTROPOLOGIA SOCIAL
Assunto: Oferecimento da disciplina eventual ''El-nografía e

Comparação''
a serministrada
no período
de 16a
27/'3/2020. Íris. 119 e 121l

Reconhecimento de Diploma
351 Deiib. CPG/IFCH n' 21 3/201 c?

rferessado:
GUZMA'N

[)Belo

MARCO

ANTONIO

DE ALENCAR

Assunto:Reconhecimento de Diploma de Doutorado em
História.i'aíeçer favoíáv !. Ifls.] 22 a ] 2SI
361 Delib. CPG/IFCH n' 002/2020

Interessado:

HÀNNES GIESSLER f:UlqLAN

Assunto: Reconhecimento de Diploma de Doutorado em
Filosofia.Paí c r avoráve!. jfls. 126 a 1291

6

371 Delib. CPG/IFCH n' 003.'2020
' ' '

Inleressada: JLLIANA PENEIRACIMA CARUSO
Assunto: Reconhecimento de Diploma de Doutorado em
Anlropología. f'afeceí f v ráve]. jf]s. ]30 a 1341

L

AT'A

©,\

2$8

}'iLOS0}'iÀ

S}C$$ÃO

O:RDjaÁK}A

DA

CONGR]CGAÇ,ÃO

BO

]NST}'FU'&'O

}>$(

E eiENC{A$ H J& ARAS D.4 {JN}VZR$inA©jC }Ç$1'A»UAL ©E C.4>Í]){NÀ$.

3

Aos seis dias dc ilovembl'o2019, às cal:urzelloi'as, reuniu-sea Congregaçã.o
do Instituto de

4

Filosofa e Ciê11cias
Humanas,sob a Presidênciado P'i'of Dr. Alvit}.o Gal)rie!Bianchi Metldez,

5

Diretor do Instituto. Compuseratna.illesa o [)iletoi Associado, Pior: D]'. Robert.o].,uiz do Cara.na,e

6

os fu11cÍollál'.iosN.i]i:on.Césai' Betcan]'iü,ATU do ]ns'tituto, e .F'ábioGuzzo, secretário da Dii'eção.

7

Estiveram pleselltes à sessão os professores doutor'es: Miç]le] Niçolau Netto, Coordena.dor da P6s-

8

Graduação;rosé Mauríció raiva AndÍon Arruti, Chefe do Depatünleiito de Afltroi)ojogia; Andléía

9

Galeão, Cllefb do Departamento de Ciê1lcia Política.; Sãvio Macula.doCavalga.cite,C1lefe do
Depaitatne13tode Sociologia; Ta«isamelenaPasçale Paillares,Ci3efe do Depaüatnellto de FijosoH:i.;

11

Luciiene

12

representantestitulares de docentes IW:S-3;Mlatcos Severino Noi)re, rosé Alvos cle Freiras Neto el

13

FerrlaikdoT'lixeira. da Silvo, representantestitula.resde docentes MS-5; Alldré Kaysel velasco e

14

CI'uz e b4.alia Augusto Medcilos da Silvo, representantes suplel-item de doces tes M.S-3. Esl:ivera.11}

15

presentesainda os funcionários Devison Peneirade Abrem,Ricardo Vacila Clioldiii, M.alma.Rebela

16

Tavaies, ILeal dro Felieira Maçiel e l.,uís reinando de CatvaJ1lo Rataella, rep.resentantes{itulales cle

i7

t:éci:bicos-adlllíllistrativos;e Patrícia Avance, representante suplente de técílicos-adlninistiativos.

]8

Compusei.'ama bancada (1lscenteos alunos Ingl'id Sai'alva Tavares, Jogo Peciio .Ralase Aula Pauta

19

Guimarães de Oliveira, representalatestitulares dos discentes e; Tl3ais Rezel3dede Cailiaigo e

20

Mât:teus Alvos Albino, representa.iatesst:pletltes dos disceil{.cs. Justificaran3 ausência.os pi'ofbssores

21

Frederico cle Almeida, Ana Scott, Mlariana Cllaguri, Josianne Ceraso]i, Rac]le] h'ienegtle!!o, rosé

22

Marcos da Cunha, Rui R.odíigtles, Matcelo

23

passou se ao EXPE])IEN'rE,

24

Profl Wagi:ler de Meio Raid.ão.Ele fez u.nl balanço de sua gestão à. flet t:e do siildiçato dos

25

plofessoies, itpresenl:ou aspectos da caireiia. docente e sobre o teta salarial, !)em como sabia a

Regillaldo,

Clleíê

do

Departairlellto

de

}-lístória;

Ridenti Q o fi)ilcionário

Bárbara. Gela.Ido de Castão,

R,eginaldo Alvos. Em seguida.,

O Senhor Presidente passou a palavra ac}presidente da Adunicainp,

SPPREV e a. C})l das Universidades. Eill seguida, passou-se à OIRDEIMI lí)C) D.l:A. - PARA
27

.AplqOy\çÃC)

28

Ordinária da (. ongiegação; PROh40ÇÀO POR N4LRITO AO NÍVEL MS 3.2

29

p-20937/2019 - Assunto: Inscrições de Candidatos e Compçisição da Comissão de Avaliação;

30

PRC)NIOÇAO Poli MliRll O AC) NÍVEL

3.

ínscliçõesde Candidatos
e Composição
da Comissão
de Avaliação;PROCESSO
DE

]2

PROGESSÃO DA C.Al<J{Ell<A DOS pl{01;lSSTON.AIS Dt AI'(110 AO ENSINO. PESQuisA L

33

EXTENS.\O

34

Congiegaçã.o, dos servidores a seteln çoíieínl)!idos
processo:

r]/)

l '\EPE

/\DFvlÍSSAO

É\La da 247' Sessão Oidinália

DOCENTE,

C):) Ata da 248' Sessão

0i) I'iocessa n' 0 1-

h'lS 3.2: 04; Proccssr n' Ol-P 20938''2019 - .Assunto:

f).U As\unem: Relalólio

DE

da Coilgr'egaçãn:

N.'\

Final cla Comissão de ,Z\\filiação c deflniçãt). llcla
poi sega icrito, coilllb113ie reco rios a.tiibi.!idos ao

pp'QD

-

r?ó) Processo

n'

{)l-P 23143.'2Í)19

36

Interessado: NÍATHISUS G.qTO DE JESI IS - .Assumo: \omissão na Pinte Petmaliente clr- (.)navio

37

Docenteda Unia.AM.P, nível IRÁS-3,
cjn RTP, com extensãodo !egilne pa.rao R-[)TDP,tla PP do

38

QI)'UEC: clo Prof. Dt. Nlarheus Gato de .lestas:lci)do em vista sua apt'ovação nc] Concurso Público

39

para lprovilnento de cargo de Professor Doutor, na Área de Teoria. Sociológica, .Disçipiíllaa HZ-657

40

Sociologia Contempo.râl3ea
l e }-llZ-757 - Sociologia Contenlporâilca 11,bem como aprova.çãodo

41

parecer ciicunstnnciado sobre a plano de atividades e o piojeLOde l)esquina;AV.41-TAÇAO DE

42

DESEb4PEllO DOCENTES

43

Interessado: ÀNDRE KAYSEL VELASCO E CRt.JZ - Departanlellta: Ci.ência Política - Assunto:

44

Relatório final dc .\vallação Especial de DesempenhoDocente - Estágio Probatório; KnLATOKIO

4.5

PERIODI('0

46

MAIUANA MIGGIOLARO CllAGURI - cepa.üainento:Sociologia.- p'eríodo:01/8/?016a

+7

3 1/7,'2019=L]CENÇ.A ES] EC[AL l ARA FINS TÉCNICOS, CLENTIFICOS C)U CUI.RURAIS

48

(SABATICA) 0g,;Processon' 09-P-5691/1985 Interessado:
suBASr1.40 c.\RLC)SV[LASCO

4.9

E CRUZ - Departamento: Ciência Política - Período: 03/2/2020 a 02/8/2020; PROGlIAM.A DE

50

PROFESSOR
COLABORADOR /0; Processo
n" 09 P-27208/2019 Interessado:
.4NI'ONIO

51

AUGUSTO

52

Colallol'arloi.por 02 anos:a partir dc n5.'11,'2010,
junto ao DepaltainenLO
dc Antropologia;//J

53

processo :l' 09-p-15689/2017 - in.teiessado:LUAS FELIPE BURRO SOBRAM.,- Assunto:

54

Renovaçãode vínculo ]lo Piogiama de ?ro$essorColaborador, por 02 altos, a.partir de 01/3/2020,

55

junto ao DepaltamcnEO de 4rlüopologia; /.'J Processo n'

56

ALCÍDES [ÍECTOR RO[)RIGUES .BE]NOÍ']'- Assunto: IReilovaçãode vínculo no Programade

57

Profcssoi Colaborador, por 02 anos: a panii clc t)2.'10/2i) 19, .junto ao Dcpai Eai'\caLO dc Filosoflai/3;

58

Processoíl' 09-P-26021/2013- ]ntelessada: ÍZABEL ANDRADE MARSC)N - Assunto: Relatório

59

pa.rcial e renovação de vínculo ilo Progl'almade p'l'ofessor Colaborador, po!. 02 anos, a partia' de

60

04,f12/2019, .iunro

61

CO].ADORADOR /4) Process( n' 09-P 21793/2019 Interessada: ANA CL.AUI)IA ClIAVES

62

TElÍXEiRA - Assut3to: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaboraíltor, por 02 anos, a paitii de

63

OI/l0/2019, sob Supervisãoda.Praia. Dra. Luciana Ferieira Tara.giba,
junto ao Dei3all:antetll:o
de

64.

Ciência P( lítica; /i) Ofício ]fCF1/[)1]/057r'2{)19

65

Ingressono Programade Pesquísadol'
Cola.morador,
por 02 anos,a partir de 02/3/2020,sob

66

Supervisão
da Piora. Dra. Silvia Ht.iilojdLata, junto ao Delpartamento
de llistória.;.róPOHcio

67

IFCl-i/DH/058/20119- 1iiteiessado:EDMAR CHECON DE FREI'il'AS - Assunto; ingresso no

68

Prograiüa de Pesquisador Colaboradai, por 02 anos, a partir de 02/3/2020, sob Süpei'/irão da Piora.

69

DI'a. Nel-i de Barras Almeida, .junto ao Departamento de Históriit: / 7) Processo n' 09-P-25506 '.-015

70

Resolução GR n' 34/2014

DE ATl\CIDADES

ARANTES

ao

NETO

DOCENTES

07) Processo n' 09 P 2803q'2016 -

081 1 locessn n' 0í)-1 -')955/20 13 - Interessada:

- .Assunto: Renovação de víilcujo

Deptirlilmenlo

de

Históritl;

no Plograina

09-P 2697],'2015

PROGRAh'IA

DE

de Pior'esgar

-

1nteiessndo:

PESQUISADOR

Interessada: /\T)R].a NA ROMEIRO - \ssunto:

1.1ateressada:
RENATA ROMIOI.,O
BRUTO- Assunto:Rellovaçãode vínculono Programade

7]

Pesquisador Co[aboradoi, por 02 anos, a.partí] de 0 !/1Q/2019, sob a su])ervisão da lF'roça.Dra. Yala

72

.-\pálio FraEesclll, .junto ao Deparramenti) de Filost) a: /y) Processo n' 09-P 13058'=017

73

interessada: }dARCELA SOBRES SILVO - Asstlnto: Relatól'io anal

74

Ploglania de PesquisadorColaborador.juREi)aü Depatlamentode Sociologia: /9; Processoii' 09

encerlalnento de víllcuio no

75

p 17008/2017

1mcrcssada:.IORGE VANDERLET COSTA [)f\ CONCETÇ/\O - \ssunlo:

76

Enceriatnellto de vínculo no Prograilia de Pesquisador Colaborador, junto ao De})adalnento de

77

Filosoflti; 20) Processon' 09 1'-8842/'201
8 - 1nlcrcssada:CL.\IJDI.\ b4ARQUUS NIARTiNEZ.

78

Assullto:Encenamenf:o
de vínculono .Programa
de Pesqttisadoi
Colaborador,
ju1ltoao

79

Depailameiltodc l listória; PROGl<,\TEIADE PESQUISAD{)R T)E POS DOUTORADO PI I'D

80

2/) Ofício IFCH 'DS n' 028/2{) 19 1nlelessadíl: SILVIO NTATHEUS AL'v'ES SANTOS

81

Ingresso ilo Proclama. de Pesiluisador de Pós-Doutor'a.do,por 02 altos, a paltii de 01/1 1/2019, sob

82

super'cisão da I'rof. Dr. Sábio Nlachado Cavalcaiite. junto ai) Deparraniento de S{)biologia: 2:)

83

Processo n' Oq-P 2(.795,/2016 - 1ntclcssada= ANA CI AIJDIA ClIAyES

84

Relatei'io final e encerlan ente de víilct.ilo 110Program.ade Pesquisador de Pós-Doutorado, jt.loto ao

85

Depanamenio dc Ciência Política; 3i) Ofício [[;C]]/DS'025/301') - Interessada: ADRIANE

86

APARECIDA yIDAL COSTA - Assunto: Relatório filial e encellai31en.to
de vínculo no Programa

87

de Pesquisadorde Pós-Doutorado,.junto ao Depõe'lairlemode Sociologia; CRIAÇÃO L)L GRUPO)

88

DE TR.\BAl-l-lO

89

REGÍMEN

90

Conselho da nova Revista de F].istóriada Arte; 2óP Ofício IFCH/DH/052/2019 - Interessado:]«FCl-í

91.

Assunto: Ragilnento Urbana, revista eietrânica do Centro Interdisciplinar de Estudossobre a.

Assumo:

TEIME.RI.\ - Assunto

- .l49 InLeressado:IFCH - Assunto: Criação do Girul)o de Tlal)alho íle \' ivéncia;

IC) - Zjp Ofício

lliCH/'Dlt'051/'2019

1nlcressado:

ll;CH

AssuiiLo:

Regimes\lo

e

92

Citlade (CIEC); PROL'OSI A DE NOV/\ MOD/\LID\DE NA

GRADLr/\ç/\r) 27) Ofício

93

IFCH/DD

94

em Ciência. Sociais

95

Deinograna:

96

Delib. CPG/ÍFClí !x' 188/2019 - Interessado: BRIENO ANDRADE ZUPPO]-,]NI - Assunto:

n' 019/2019 - Interessado: IFCH - Assunto: ])t'olposta de nova modalidade ]la Graduação
- "População

COORDENAÇÃO

e Políticas

Sociais",

OJ3canin.]]ada pelo

DE POS GR.\DUAL'AO

l)e])artalnen{«o de

Credenciamenlç] de Docente - 2ó)

Credencianlento como Professor Coiaboraclo}, jui3to ao Piogiama de Pós-(graduaçãoeln líil(}sofia,
98

para minisu'ar

99

Interessado:PROGRANIA DE POS-GRADUAÇÃO Eb4 CIE;NCIA POLÍTICA

Assimo

Mudança.s nas Linha.s de Pesquisa

IPolítiça.;

aulas e orientar;

l,incas

dc Pesquisa

do Programa

?q

[)c[ib.

CPG/'IFC]]

de Pós-Gradua.ção

em

n'

11:6/2t)19

Ciêtacia

dn Prazo de Religamentc] - 301 De]ib. CPG''íFC]] n' 19i)/2019 1nteiessado:

101

Prorrogação

102

BÁRBARA ODEBRECHT WEIS - Assul to; Prorrogaçãode prazo de reiÍgainellto, .lauto ao curso

103

de Doutorado em .Antropologia Social. Etn seguida, foram destacadosos pontos 04, 05, 24 e 27.

104

Após, foram retirados os polltos 25 e 26, e os demais itens :!'orailia csoitltÍnío e aprovadospoi

105

unanimidade, Apéç, Passou-seao primeiro destaque: o item 27. Coiro se bata {!a criação de nova

106

iTiodalidade, o SÊnl3e!:.!:!giii39nl9 explicou que eiivial'á esta pi'opclsta do Departamento de

107

Demograüta à Coordenação de Graduação, para.emissão de pat'Ceei.cirçuilstai2ciado. En3 seguida, o

108

prof José b41aWgg
comentou q\le a. iniciativa ela um sonho antigo do Departairiento, de t.lira

].09

atuação mais âi'me G direi

l 'io

!ecebemosuln ofício solici.tardo o :kchalllellto do Depaitametlto de Demografia em razão da baixa

111

quantidade de docentes. Eill teuilião na Reitor'ia, llegociou-se a illan\.isençãodeste cepa.rta.mentoem

lla Graduação- O $$nlilecEr99id911@lembrou qi.ie, no começo cio alia,

1.2

troca da criação de uma nova rrlodalidade na Graduação. cum carátci' de ciência aplicada. 'ramFaétll

fo!.acordadoa conhataçãoextraordináriade novos docentespaa o Departallento de Demografia,

sejareperclíssã.o
na.alocaçã.o
anualde vagasdo IFCFI.Em seguida.,
o po.ntofoi a votaçã.o
e foi
1 .15

apto\tido poi mlanimidade. Ap(5s: passou-se ao item 24. O SÊ1lhol'f'lÊS ( ente comenLC.uaceita de

1 16

conversascitas com as representaçõesdas entidadesestuda.lttisdo IFCFI. Como bruto destas

17

discussões,eiaboiou-se unia minuta de portal'ia interna i lstituilido Grupo de Tra.baldiode Vivência

18

no instinto, a üuu de im])].at3taí'e manter' ativi.dados de ílltcresse comuxll relaciona.dasao coiavívio;

] 19

Ei-n seguida,o ponto foi a votação e íbi aprovado lpot unailiillidadie. Após, passou-seao }4:ela5: O

120

Emll: Sávio tecer.i colnelatáiíos acerca do parecer })reduzido por comissão, que 4vâliou servidores a.

121

serem co.ntempjados .[la progressão da carreira. Destacou que critérl.os e notas foram disctltictos e

122

consensuados por todos os integrantes da comissão, que se í'ettniu por quatt'o dias. O ÂlüÊieliláEb

123

]lzyb leu carta escritapela bancadade ftlncÍonários,tecendocolTlentários
ao pl'acessoe ao

124

rallkeamerlto. Pot fi11i,a Gaita apresenta o resultado de reuniões deitasentre os fiuaci03aários,no qual

12S

sugere que se co.tttempleln os cinco seividoles (!o segnüeilto fiu)damental, os três lprimeiros

126

colocadosdo nível médioe dois funciolláriosdo nível superior.Após \árias pondei'anões
cle

127

Rinçionálios presentesà sessão,o SgliJlloi.Presidente levou a votação duas propostas:a primeira,

128

apresentada pela bancada dos servidor'es técnico administi'ativos (5 do fundamenul1, 3 do médio c 2
do superior); a segunda, apíesenfada pelo funcianáJio }luitlberEo ( l fundainenral 3 dl) médio. c 5 do

130

superior). Apç3sa votação. a lnopllsla l obteve dezoito x-r.[os:a proposta 2 não c.llLeveb'alas e

131

hotlve quatro abster.ções.A])ós, passou-seà PAU'i'/\ S{H>LEMENT.Â3{: OlíiDEMI DO D.l.A

't32

PARA APRO\RAÇÃO

Í33

TITULAR

CONCURSO I'ARA PROVlh'TENTO [)E CARGO DE PROFESSOR

Parecer Final

0/J Processo n' 09 P-7'+05/2019

Jnrercssado: DEPARTAN[ENTO

DF.

FILOSOFIA - Assunto:Parecerfinal da ComissãoJulgadlorado Concursopala Proaimellto cie01
135

(um) Cargo dc Ptoíbssor Tirulat: nível hfS-6. Oln RI P, com opção plcfereElcial t)ara o RDll)P: na

136

Área

137

Conlleciulento l e lIG-5 15, Epistenaologia(}a Física, ao qual se inscreveu o candidato Proa Dr

!38

Siivio Sei30 Cllibeno; RELATOR{O PERIÓi)ICO DE. ATEyID.\DES {)OCEiNTES

139

n' 09-P-9663/2013 - [l)teressado: AN']'ON]O ROB]ERTO GUERliEIRO JÚNIOR - Depara:ailiento:

de Elpistenlologia,

Antropologia

Lógi.ca

l criado:

e Filosofia

da Linguztgel3i,

Disciplinas

HG-304

0t''7/'2016 a 30/'6.'20191 PROGR.4\MA DE

- 'i'eoJia

do

- 02) Processo

PESQUÍSA00ii

Í4]

COLABORADO1{ - 03) Processo [l' 23[52''201q - ]ntcress]tda: ]'FIAISSA 'rAN4ARINL)Q DA

142

ROCHA WEJ.SHAUPT p.RONI. - Assunto: l11gressono Programa de Pesqttisadol Colaborador, poí

143

Q2anos, a.partir de 07/1i1/201í9,sob a supervisãoda Prosa.Dra. Angela Mana Caíneiio Alaújü,

junto ao Depaltamelito de Ciência Pt)sílica: CUJ{SO DE ESI'ECI.'\LIZAÇAO - r)#) OÍ'leio
145

IFCH7DS n' 029/2019 - Interessado: IFCH - Assunto: Curso dc Especialização enl Tiabal1lo, Sa.úde

146

e ])irçitos Huiílarlos no çoi3texto da Indústl'la 4.0; hqOÇAO - Í?.S9
,'\sslulio: P oposta de Moção, a

147

ser al)rebentada peia bancada discente, sobre as ctemissões de 330 íunçioi)altos tercelrizados

148

FUNCAMP

e a deilaissão po].ética de Sida)ey Santos, funçionáiio

FUNCAMP

e Cimeiro;

149

C001<DEN AÇAO DE POS-GliADUAÇAO

150

aóP Delib. CPG/IFCH

151

Propagação, pol 06 mcscs, clo l)i'azuldc l)efcsa da Dissçiração.após Q icligamçno. .lume ao Coiso

152

de Mesrraclo em Antlopo]ogia Socia]} ] iogiamft de Pesquisador Colaborador - 07) Delih.

153

SCPGCS/IFCF-ll n' 08/2{)19 - Interessada: CAROLINA

154

Assunto: ingresso no Píograilla de llesq.uisadoi Co:lago:actor,pol 02 anos, a paitii de Q1/11
0/2019,

155

sob supervisão da.Piora. Di:a. usado.raLiits Fraaça, .It.i.ntoao Depataillet)to de Ciências Soda.is;

156

Progl'alba de Pesquisador de Pós-Doutor'ado - Oay Delib. I'PGCS/]"FCH il' [0/2019 - ]1iiteressada:

57

CAROLilNA BR.ARCO DIE CASTRO FORREI.RA - Asslutto: Reíatói'io anal e encerramelltc de

58

vínculo no PI'oglainade Pesquisadorde Pós-.Doutorado,.it.listoao Depa'lamento de Ciências Sociais.

159

Em seguida, foram destacados os pontos 04 e 05. Os demais iterls íbrani a escrt:.tíilio e aprovados

'160

po{ nllanlínidade. .A.pós, passou'se ao prilneilo destaque: o item 4. O Ele!:..Sáa(n apontou

!6]

díõculdades adluinistrativas acelça de curso de 'Especialização em 'Í'raballio, Saúde e Dilectos

].62

H.ulnanos no contexto da ]lndústria 4.Q'. Em seguida, o ponto foi a votação e foi aprovcaclopoi'

n'

192./2019

PI'ol'rclgaçãode prazo par' DeÉbsade Dissecação -

- 1nLeiessada: MIAI.qNE FORTES RIBEIRO - Assalto:
BRANCO

DE CASTRO

FERIR.EIRA

unanimidade.Após, passou-seao iteui 5. A djêçgl31it].nSd.d..:!.ala!:gg
apontou.irregularidadeslla
164

deuaíssão de Sidiaey Santos, fuilcionárÍo

da .Funcamp. Assim, çoliclalnoli a Congregação a

165

apEescntar
uma moção sobre este lema. O Senlcu Presdcme leilibron que é conselhcirr da

!66

Funcamp, e deste modo, solicitará maiores infoinlações acerca do éiesliganlentode 330
funcíonáiios, e também da demissão do cipeiro citado. Após, passou'se ao IENE'ORAR.{ES.
O $Êlill!!H

J?lSSldgnDapresentoubrevciilcnte o relatório elaboradol)clo Sctoi financeiro. Comcliton qlie: após
169

uma série de cortes llo varão, consegui-se um superáfit cleR$ 30 mil. Em seguida, ínforlnou que o
deputado estadual Luas Feri3madoTeia.eira.]:;'erreiraempenlaou uma verba de R$ 100 mil, de ca!'á.tel

].71

impositivo, a fim da construçãoda Área de Vivência ilo .l..FCH.Nada t'maishcüvCRdO
z! tt'Haf, o

172

Sellllol.Presidentecoi3siderouei3cerrat:ia.
a reunião e eu, Fábio GJuzzo,livrei a preselltea.{:â.,
a sel'

173

sub111etida
à Congregação do ]lnstituto de Filosofia e Cíêilcias Roldanas. Calllpiiias, 27 de fevereiro

174

de 2020.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE fILO$QFIA

E CIÊNCIAS HUMANAS

DE?ÁRTAMENTO DE FILOSOFIA

Campinas, 10 de fevereiro de 2020
OF. DF/IFCN n9 01/202G

Senhor Diretor.

Vimos solicitar providências necessáriaspara abertura de Concurso
Público para Piovimento de Cargo de Professor Titular na Área de de l:l/oscila Po/i'fica,

na discipiirlaHG-0$2 FiíosofioPolíticado Departamentode Filosofiado !nstlttlto de
Filosofia e CiênciasHumanas da Universidade Estadual de Campinas
Paro realização do referido Coílcurso indicamos o cargo/função aprovado
para o IFCH,conforme Deliberação CÔNSUL57/2019.

Informamos qua a presente solicitação foi aprovada em reur:ião do
departamento realizada em 27 de novembro de 2CJ19.
Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar protesto de estima
e consideração.
Atenciosamente

iaísa Melena PascalePalhares
Chefia do Departamento de filosofia

/ UNIUMP
Mata 308774

IFCH

!!mQ. $r.
p'raf. Dr. Alvará Gabrie1 8ianchí ÍMendez
DD. Díretor do Instituí:o de Filosofia e Ciências klumanas

Universidade Estadual de C:ampínas

Cidade Universitária Zeferíno Vaz. Rua Cora Cora]ina, ].00 -- Campinas/SP-- CEP:13083-896

Telefone(19) 3521 1574 - e-mail=depfilo@unícamp.br

ÚNICA.!aP

UNÉVER$iDÃDE ESTADUAL DE CAMPINAS

EDITAL
CARGO DE PROFESSOR TITULAR - M$-6

C) Diretor do instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Estadual de Campinas. através da Secretaria Geral. torna pública a abertura de

inscrições para o concurso público de provas e títulos, para provimento de l
jum) cargo(s) de Professor Titular. nível MS6.

em RTP, com opção

preferencial para o RDIDP. nos termos do item 2. na área de Filosofia Política.
na disciplina HG-062 - Filosofia Política. do Departamento de Filosofia da(o)

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de
Campinas
1. DOS REQUISITOS MíNiMOS PARA INSCRIÇÃ0=
] .l . Poderão se inscrever no concurso

1.1.1. Professor Associado da Unicamp. portador há 5 (cinco) anos. no mínimo.

do título de Livre-Docentee que satisfaça o perfil de ProfessorTitular da
Unidades
1.1.2. candidato externo

à Carreira do lüagistério

Superior

da Unicamp.

portador há 5 (cinco) anos, no mínimo. do título de Livre-Docente, obtido por
concurso de títulos em instituição oficial e devidamente reconhecido pela
Unicamp e que satisfaça o perfil de Professor Titular da Unidades

1.1.3. Docente Integrante da Parte Suplementar (PS) do QD-UNICAÍ/IPque
exerça a função MS-5 ou MS-6 na forma do $ 3' do Artigo 261 do Regimento
Gerall

1.1.4. especialista externo à Carreira do Magistério Superior da Unicamp,de
reconhecido valor e com atividade científica comprovada na área do concursos
integrante ou não do QD Unicamp, excepcionalmente e pelo voto de 2/3 (dois

terços) dos membros em exercício da Câmara de Ensino, Pesquisa e
Extensão -- Cepe.

2. DO REGIME DE TRABALHO

2.1. Nos termos do Estatuto da UNICAMP, o Regime de Dedicação Integral à
Docência e á Pesquisa (RDIDP) é o regime preferencial do corpo docente e

tem por finalidade estimular e favorecer a realização da pesquisa nas
diferentes áreas do saber e do conhecimento, assim como. correlatamente.
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias e conhecimento
para a comunidade

2.2. Ao $e inscrever no presente concurso público o candidato fica ciente e
concorda que, no caso de admissão: poderá ser solicitada. a critério da
Congregação da Unidade. a apresentação de plano de pesquisa. que será

subtnetido à Comissão Permanente de Dedicação Integral à Docência e à

Pesquisa -- CPDI -- para avaliação de possível ingresso no Regime de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa -- RDIDP.

2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) está
regulamentado pela Deliberação CONSU-A 02/01. Guio texto integral está
disponível no sítio

http://wv/w.pg.unicainp.br/mostra.norma.php?consolidada=S&id.norma=2684
2.4. C) aposentado na carreira doc;enteaprovado no concurso público somente
poderá ser admitido no Regime de Turno Parcial (RTP). vedada a extensão ao

Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme
[)eiiberação CON$U-A-08/201 0

2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Titular da Carteira do
Magistério Superior' é a seguinte:
a) RTP -- R$ 2.790,81
b} RTC - R$ 7.084,23

c) RDIDP -- R$ 16.1Q0,28
3. DA$ INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial pelo candidato ou por
seu procurador (procuração simples) dentro do prazo de

60 (sessenta) dias

corridos, a contardo primeirodia útil subsequenteao da publicaçãodeste
edital no Diário Oficial do Estado -- DOE. no horário das 9h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00, na Secretaria da(o) Departamento de Filosofia do Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas,situada na Cidade Universitária"Zeferino Vaz".
Barão Gerando

Endereço: Rua Cora Coralina, n' 100. Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Barão Geraldo - Campinas/SP - CEP:1 3083-896

3.1.1. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal. via fac-símile ou
correio eletrõnico. nem inscrições condicionais ou apresentadas fora do prazo
estabelecido.

3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado requerimento dirigida
ao(a) Diretor(a) da(o) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. contendo
nome, domicílio, profissão e sob qual subitem previsto no item l está se
inscrevendo, acompanhado dos seguintes documentos:
a) prova de ser portador do título de livre docente. ressalvado as iaipóteses
P revistas

nos subitens 1.1.1.l 1.1.3.: e 1.1.4. deste Editall

b) documento de identificação pessoal. em cópia
ri8 impre sso ou digital. na forma indicada no item 3.3
e
ç) exemplar(esldo Memorial,
deste Editais

d) l (um) exemplar. ou cópia. de cada trabalho ou documento mencionado no
Memorial, impresso ou digital.
3.3. O memorial a que se refere à alínea "c" do item 3.2, deverá conter tudo o

que se relacione com a formação didática, administrativa e profissional da

candidato. principalmentesuas atividades relacionadas com a área em
concurso, a saber:

a) a produção científica e a criação original, literária, artística ou filosófica do
candidato. $e for o casal
b} a$ atívidades didáticas desenvolvidasl
c) a$ ativídados profissionais referentes à matéria em concursos

d) a$ atividades de pianejamento. organização e implantação de Serviços
novos;

a$ atividades de formação e orientação

3.3,4. O memorial poderá $er aditado, instruído ou completado até a data
fixada para o encerramento das inscrições.

3.3.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporária ou
permanente. que precisar de condições especiais pala se submeter às provas

deverá solicita-las por escrito no momento da inscrição, indicando a$
adaptações de que necessita

3.3.3. No ato da inscíiçãa o candidato poderá manifestar por escrito a intenção

de realizar a$ provas na língua inglesa. Os conteúdos das provas realizadas
na$ línguas inglesa e poüuguesa serão o$ mesmos

3.4. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado. a critério da Unidade, por no
máximo igual período. devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado até o
final do dia útil Imediatamenteposterior ao do encerramento das inscrições.

UNiCAta

3.5. Recebida a documentação de inscrição e satisfeitas às condições do Edital.
a Secretaria da Unidade encaminhará o requerimento de inscrição relativos aos

subitens 1.1.11 1.1.2; e 1.1.3 deste Edital, com toda a documentação, ao(a)
Diretor(a) da(o) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. que a submeterá ao

Departamento ou a outra instância competente. definida pela Congregação da
Unidade a que estiver afeta a

área

em concurso, para emitir parecer

circunstanciado sobre o assunto, observando-se o disposto na Delibei'anão
CON$U-A-023/1992

3.5.1. O parecerde que trata o item 3.5 será submetidoà aprovaçãoda
Congregação da Unidade, instância que deliberará sobre o deferimento de
inscrições. ressalvado a inscrição com base no subirem 1.1 .4

3.5.2. A solicitação de inscrição feita com base no subitem 1.1.4. deste edital
sela submetida para apreciação da Câmara de Ensino: Pesquisa e Extensão

ICEPE). A CEPE. para deliberar sobre o pedido. designará uma Comissão
composta de cinco (05) especialistas na área em concurso. para emitir parecer
individual e circunstanciado sobre os méritos do candidato. observando-se a
área do concurso e, no que couber, o perfil de Professor Titular da Unidade.
3.5.3. A Comissão de Especialistas de que trata o subitem anterior será

constituída por Professores Titulares efetivos da Universidade Estadual de
Campinas,

a partir

de uma

lista de

lO

(dez)

nomes

sugeridos

pela

Congregação. completando-se, se necessário. o seu número. com profissionais
de igual categoria de outros estabelecimentos de ensino superloi' no pais

3.5.4. A inscrição ao concurso público para o cargo de ProfessorTitular. com
base no subitem 1.1 .4., considerar-se-á efetlvada se o candidato obtiver o voto
de 2/3 dos membros da CEPE em exercício
3.5.5. A Unidade divulgará no sítio www.ifch.unicamp.br/ifch/filosoüla/concursos

a deliberação da Congregação referente às inscrições e a composição da
Comissão Julgadora,
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3.6. Os candidatosinscritosserão notificadospor edital, publicadono Diário
Oficial do Estado. com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do início das

provas. do deferimento ou indeferimento da inscrição, da composição da
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário fixado pala as
provas.

3.6.1. Caso haja solicitação poí escrito de todos os candidatos inscritos e
desde que não haja, a critério do Diretor da Unidade, qualquer inconveniente. a
data de realização das provas de que trata o item 3.6. deste edital, poderá ser
antecipada por até 07 (sete) dias ou postergada por até trinta (30) dias.
4. DA ÇOM!$$ÃO JULGADORÃ
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco) membros titulares
possuidores de aprofundados conhecimentos sobre a área em concurso ou
área afim. cujos nomes serão aprovados pela Congregação da Unidade. e sua
composição deverá obedecer aos princípios constitucionais. em particular o da
Impessoaiidade

4.1.1. Dois membros da Comissão Julgadora serão pertencentes ao corpo
docente da Universidade, escolhidos entre seus docentes possuidores do título
de Professor Titular

4.1.2. Os demais membrosserão escolhidosentre professoresde igual
categoria de outras instituições oficiais de ensino superior ou entre profissionais
especializados de instituições científicas, técnicas ou artísticas. do país ou do
exterior.
4.1.3. Cada Comissão Julgadora terá sempre, além dos membros efetivos, pelo
menos 2 (dois) suplentes indicados pelo mesmo processo.

4.2. Os trabalhos serão presididos pelo Professor Titular da Universidade mais
nora
nllai
:adie dn alara constituir a regi)estiva
antigo no cargo, de
Comissão Juigadora

$. DÂ$ PROVAS
5.q. O presente concul'se constará das seguintes provas
i -- prova de Títulosl (peso l)

ii -- prova de Arguição;(peso l)
i!! -- prova de Erudlçãol (peso l)
IV -- prova Especifica: (não há); optativa e a critério da Unidade.

5.2. Na definiçãodos horários de realizaçãodas provas será consideradoo
horário oficial de Brasília/DF.
5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização

das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da hora fixada
para o seu início

5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das
provas após o horário fixado para o seu início.

5.3. C) não comparecimento
às provas (enceta à prova de títulos). por
qualquer que seja o motivo. caracterizará desistência do candidato e resultará
em sua eliminação do certame
Pr va de Tieuêos
5.4 Na prova de títulos será api'eciado pela Comissão Julgadora o Memorial
apresentado pelo candidato no ato da inscrição
5.4.1. Os critérios de avaliação da Prova de Títulos, definidos pela

Congregaçãoda Unidade. são:
i

--

Atividades

envolvidas

na

criação,

organização,

orientação

desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa, e atividades
científicas, técnicas e culturais relacionadas com a matéria em concurso;

QO{] O .i..4

!! -- TÍÊui $ miv rsi ãrlos;
i$! - Ãtividades

didáÍicas © adminÊs nativas;

IV -- Diplomas e outras dignidades universitárias e académicas.
5.4.2. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a lO (dez) à prova de
títulos

Prova de Arguiçã
5.5

A prova de arguição destina-se à avaliação geral da qualificação científica.

literária ou artística do candidato.

5.5.1 Serão objeto de arguição. as atividades desenvolvidas pelo candidato
constantes do Memorial por ele elaborado
5.5.2 Cada integrante da Comissão Julgadora disporá de até 30 (trinta) minutos
para arguir o candidato que terá igual tempo para responder as questões
formuladas

5.5.3 Havendo acordo mútuo. cada arguição poderá ser feita sob a forma de
diálogo. respeitando, porém. o limite máximo de 01 (uma) hora.

5.5.4 Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao candidato nota de 0 (zero)
a lO (dez)
Prova da Erudição
5.6 A prova de erudição constará de exposição sobre tema de livre escolha do
candidato. pertinente à área em concu!'$o

5.6.1 A prova de erudição deverá ser realizada de acordo com a área ou
conjunto de disciplinas publicadas no edital

5.6.2A prova erudiçãoterá duração de 50 (cinquenta)a 60 (sessenta)minutos.
e nela o candidato deverá desenvolver o assunto escolhido: em alto nível.
facultando o emprego de roteiros. apontamentos, tabelas, gráficos. dispositivos
ou outros recursos pedagógicos utilizáveis na exposição

$.$.3 Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao candidato nota de 0 (zero)

a lO (dez}.
$.7 As provas orais do presente concurso público serão realizadasem sessão
pública. É vedado aos candidatos assistir às provas dos demais candidatos

Prova Específica
$.$ A estrutura, a organização e os critérios de avaliação da Prova Específica.
definidos pela Congregação da Unidade, são: não haverá Prova Específica.
$. DÂ AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA$ PROVAS

6.3. Ao final de cada uma das provas previstas no subirem 5.1. deste edital,
cada examinador atribuíra ao candidato uma nota de 0 (zero) a lO (dez).

6.1.1. As notas de cada prova serão atribuídas individualmente pelos
integrantes da Comissão Julgadora em envelope ladrado e rubricado, após a
realização de cada prova e abertos ao final de todas as provas do concurso em
sessão pública

6.2. A nota final de cada examinadorserá a média ponderada das notas
atribuídas por eie ao candidato em cada prova.

6.2.1. Cada examinador fará uma lista ordenada dos candidatos pela
sequência decrescente das notas finais por ele atribuídas. O próprio
examinador decidirá os casos de empate, com critérios que considerar

pertinentes
6.2.2. As notas finais serão calculadas até a casa dos centésimos.

desprezandose o algarismo de ordem centesimal, se inferior a 5 (cinco) e
aumentando-se o algarismo da casa decimal para o número subsequente. se o
algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a 5 (cinco)
6.3. A Comissão Julgadora. em sessão reservada, após divulgadas as notas e
apurados os resultados, emitirá parecer circunstanciado sobre o resultado do

concurso justificando a indicação feita. do qual deverá constar tabela e/ou
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textos contendo as notas, as médias e a classificação dos candidatos.

6.3.1. Poderão ser acrescentados ao relatório da Comissão Julgadoia,
relatórios individuais de seus membros

6.4. O resultado do concurso será imediatamente proclamado pela Comissão
Juigadora em sessão pública.

6.4.1. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria
dos examinadores. dota final mínima 7 (sete)

6.4.2. A relação dos candidatos habilitados é feita a partir das listas ordenadas
de cada examinador

6.4.3. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior número de
Indicações em primeiro lugar na lista ordenada de cada examinador.

6.4.4. O empate nas indicações será decidido pela maior média obtida na prova

de títulos. Persistindo o empate a decisão caberá, por votação, à Comissão
Julgadora. O Presidente terá o voto de desempate. se couber.

6.4.4.1. Para fins previstos no subitem 6.4.4. a média obtida corresponde à
média aritmética simples das notas atribuídas pelos membros da Comissão
Julgadoraao candidato.A média será computada até a casa dos centésimos.

desprezando
se o algarismode ordemcentesimal.se inferiora 5 (cinco)e
aumentando-se o algarismo da casa decimal para o número subsequente. se o
algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a 5 (cinco)
6.4.5. Excluindo das listas dos

examinadores

o nome do

candidato

anteriormente selecionado, o próximo classificado será o candidato que obtiver
o maior número de indicações na posição mais alta da lista ordenada de cada
examinador
6.4.6.

Procedimento

idêntico

será

efetivado

subsequentemente

até

a

classificação do último candidato habilitada
6.5. As sessões de que tratam os itens 6.1.1.. 6.3. e 6.4. deverão se realizar no
mesmo día em horários previamente divulgados.
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6.6. D parecer da Comissão Julgadora será submetido à Congregação da(o)
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. que só poderá rejeita-lo em virtude

de vícios de ordem formal. pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros
presentes

6.7. C) resultado final do concurso será submetido à apreciação da Câmara
Interna de Desenvolvimento de Docentes (CIDD), e encaminhada à Câmara de

Ensino. Pesquisa e Extensão (CEPE) para deliberação. que só poderá rejeita
lo em virtude de vícios de ordem formal, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
!71embrospresentes

6.8. A relação dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial do
Estado. com a$ respectivas classificações.
7. DA ELIMINAÇÃO
7.] . Será eliminado do concurso público o candidato que
a) Deixar de atender às convocações da Comissão Julgadoral
b) Não comparecer a qualquer uma das provas exceto a prova de títulos
8. DO$ RECURSOS

8.1. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente
$

à publicação do edital que informa as inscrições aceitas: a composição da
Comissão Julgadora e o calendário de provas, caberá recurso à Câmara de
Ensino, Pesquisa e Extensão contra a composição da Comissão ou inscrições

8.1.1. A Deliberação da CEPE com o resultado do recurso será divulgado no
sitio eletrõnico da Secretaria Geral da UN ICAMP (wbaelg:ga:u!!!çalnp::b1l

8.2. Do resultado do concurso caberá recurso. exclusivamente de nulidade. ao

ConselhoUniversitário.
no prazode 05 (cinco)dias úteis,a contarda
publicação prevista no item 6.8 deste edital.

8.2.1. O recurso deverá ser protocalado na Secretaria Geral da UNICAMP

UlqlCA&4P

8.2.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrõnico
$.2.3. Recursos extemporâneos não serão recebidos.
8.3. O resultado do recurso será divulgado no sitio eletrõnico da Secretaria
Geral da UNiCAMP(www.sg.unicamp.br)

9. DÂ$ Di$PQ$1ÇÕE$FINAIS
9.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação

das normas e condições estabelecidas neste Edital. em relação às quais o
candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

9.2. As convocações, avisos e resultados do concurso serão publicados no
Diário

oficial

do

Estado

e

estarão

ww.ifch.unicamp.br/ifch/filosofia/concursos.

sendo

disponíveis

de

no

sítio

responsabilidade

exclusiva do candidato o $eu acompanhamento

9.3. Se os prazos de inscriçãoe/ou recurso terminaremem dia em que não há
expediente na Universidade. no sábado, domingo ou feriado, estes ficarão
automaticamente prorrogados até o primeiro dia útil subsequente.

9.4. O prazo de validade do concurso será de 2 (dois) ano(s), a contar da data
de publicação no Diário Oficial do Estado da homologação dos resultados pela
CEPE, podendo ser prorrogado uma vez. por igual período.
9.4.1. Durante o prazo de validade do concurso poderão ser providos os cargos
que vierem a vagar. para aproveitamento

de candidatos

aprovados

na

disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso.

$.$. A critério da Unidade de Ensino e Pesquisa, ao candidato aprovado e
admitido poderão ser atribuídas outras disciplinas além das referidas na área

do concurso.desde que referentesà área do concursoou de sua área de
atuação
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9.6. O candidato aprovado e admitido somente será considerado estável após
o cumprimento do estágio probatório, referente a um período de 03 (três) anos
de efetivo exercício, durante o qual será submetido à avaliação especial de
desempenho, conforme regulamentação prevista pela Universidade.

9.7. O presente concurso obedecerá às disposições contidas nas Deliberações
CONSU-A-Og/15, CONSU A-027/2008 que estabelece o perfil de Professor
Titular da(o) Instituto de Filosofia Ciências Humanas e da Deliberação CONSU

A-05/2016
realização

que estabelece os requisitos e procedimentos internos para
de concurso para provimento de }::'rofe$$or Titular da(o)

Faculdade/Instituto

9.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito. até a data de convocação para a prova correspondente, circunstância
que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado
IQ. PROGRAMA
Disciplinas em concurso
Disciplina 1: HG 062 - Filosofia Política
Ementa:

Tendo por alvo e fio condutor o debate sobre a presente crise da democl'ciciale das
teorias da democracia), o curso pretende compreender a crise em termos muiEc)rllüis
amplos do que simplesmente o de um regime político. Apoiando-se na vertente
intelectual da Teoria Crítica, pretende entender e! crise em termos de uma crise do
capitalbmo e das teorias do capitalismo.Sendo essa a referência {eó!"icade fundo, Q
curso Insistirá na importância da democracia como forma de vida, como fenâmel)o
societal, o que deverá pe!"mitir examinar contribuições teórico-tradicionais de maneira
Isso,
a incorporar se:u$resultados para além da parcialidade de suas abordagens. Pai"a
terá como referências os recentes ciclos de revoltas democráticas globais jcorn ênfase
no cic]o de 20]1 a 2013) e o fenómeno dos populismos, talhando os como formas
mais visíveis dessas crises superpostas, sempre buscando apresentar algumas
teorias da
Interpretações de destaque desses eventos na atuaiidade. Partirá das
democracia do início do século XX e do pós 1945 e de seu desenvolvimento até í] final
o século 20 como condição para o entendimento das tentativas mais recentes de
Em cada um de seus
repensar as bases dessas í:eorias em vista da crise anual. }pÍ'. ..... ...l.üu J+.nAw+ne" f4'"h
momentos, o curso procurará trazer à luz os pressupostosdas diferentes teorias da
,

f

r! .. u!

democracia recai:ivamenteà constelação formada peias temas da soberania popular.
dos direitos humaíios e da esfera ptlíblica.
Bibliografia
Arendt. Hannah -- forre o pcrssado e o/ufuro,

São Paulo: Perspectiva, 1979

Pierre Bourdieu -- "Modos de dominação", in: Â produção da crença; canfríbufção para
uma econom/a dos bens s/mbó//cas, Porto Alegre: Zouk, 2008;
Celii<ates. Robin -- "Rethinl<ing Civil Disobedience as a Practice of Contestation -Beyond the Liberal Paíadigm", in: Conste//affons, 23, no. 1, 20].6;
= aria\larty, D\pesa ' Provlnclaiizlng Europe: Postcolonial Ttlought and Historicai
Dl#erence, Prlnceton: Princeton UP, 2008;
Dahl, Robert -- Po/íarqa/a, São Pausa:Edusp, ].997;
Duverger. Maurice Lospartidos po/ífícos. México: Fondo de Cultura Económica, 1957;
Michel Foucault, Em de/esa da soc/idade: curso no Co//êge de Frann, ÍIP7S IP7ÕJ, São
Paulo: Mârtins Fontes, 2010;
-- /W/cro/b/ca do Poder, Ria de Janeiro: Graa1, 1984;

fraser, Nancy

"Contiadictions ot Capital and Core". In: /VewLe/r Revfew, n. 100,

jul./ag. 2016;
Gerbaudü, Pao\o - The Mask and the Flag: Populism, Citizenism, and Global Protest,

Oxford:OxfordUP,2017;
TuleDlgiFal Parta; Politicas Orgonisation and Online Deinocrac\-, Lonüres. P\uto Press.
2Q 1.9

(iramsci. Antonio -

Cadernos do cárcere, 6 volumes, Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira.2000.
Habermas, Jürgen -- A4udança estrutura/ da esfera püó/fca. São Paulo= Editora Unesp2014

- .,4conste/açâo pós-nacfona/, São Paulo: Líttera. Mundo, 2001;
-

Faktizitãt
und Geltung:
Beitrãge zur Diskurstheorie
des Rechts
demokaf/schen /?ec-htssÍaats, Frankfurt/M.: Suhrl<amp, 1994;
Hem . David -- /made/s of Demacracy, Cambridge (GB): Polity Press, 2007;

und

des

Hochschild, Arlle R.-- Slrangers /n the/r own /Ond, N. York: The New Press, 20].6;
H:onneth,Axe\ - Das Recht der Freiheit, Grundriss eÍner demakratischen Sittlichkeít.
Berlím: Suhrkamp, 2011;
Horkheimer, Max -- (iesamme/[e Schriffer7,vários volumes, Fischer: Frankfurt/Main,
1985
Hoflcheimer, Max e Adorno, Theodor W. -- D/a/ét/ca dc [sc/ares/mento, Rio de Janeiro:

Jorre ZaharEditor,1985;
Jaeggi, Rahel. f(nf/k vor} Lebensformer7. Berlim; Suhrkamp, 2014;
Levitsky, Steven; Ziblatt, Dancei-- Como as democrac/as mo/"rem?, Rio de Janeiro: Zahar.
Lukács, Georg -- H/stóría e consclênc/a de' c/asse, São Paulo: Marfins Fontes, 2000;

Mlanln, Bernard

Prfrlc/pesdu Gouvernemenf Répresentafd. Paria: F]ammarion, ]995;

Herbert Marcuse -- A /dea/og/a da Soc/idade /ndusírfa/, Zahar Editores: Rio de Janeiro,
1967

- Eras e Civilização: Urna Interpretação Filosófica do Pensamento de Freud. Rto de
Janeiro: Zahar Editores, 1968;
N/iarx,Kart -- 0 38 de brumárío de Luik Barlaparfe, São Paulo: Boitempo, 2011;

M(]tler, Jan-Werner -- \4/haf /s popa//sm?, Philadelphia: University of Pennsylvania Press,

Offe, Claus -- Proa/amas esr/atura/s do Estada cap/ta/ísla, Rio de Janeiro: Tempo
Brasi[eiro. ].984;
-

Herausforderungen

der

Demokratie.

Zur Integrations

und Leistungsfãlligkeit

po/ifisc/]er /nst/tuf/orTen, Franl(fura IMain) e Nova York: Campus, 2003;
Pikétty, Thomas - l.e Capital au XX/ê/ne s/êc/e, Pai"is: Seuil, 2013;

Pos\oíxe,\V\o\she- Tempo, t!"abalho e dominação sacia!. Uma reinterpretação da
Teoria Crítica de /\4arx, São Paulo: Boitempo, 2014;
Rawls,John -- (./ma Teor/a da Just/ça, São Paulo: Martins Fontes, 2000;
-- O [/pera/fumo Po//rico, São Paulo: Anca, 2011;
Rosanva\\on.P\erre-- Lo Contra démocratie. La politlque à I'âge de la défionce, Par\sl
Seui1. 2014;

Runciman. David -- Coma a democracia chega aoyím, São Paulo: Todavia, 2018;
Schumpeter, Johann -- Cap/ta/isco, goela//smo e democracia, Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1984;
Strauss, Leo -- /Matara/ R/ghí and H/story, Chicago: The Uníversity of Chicago Press,
l.g92
Streeck, Wolfgang -- How w/// capita//sm end?, Londies: Verso, 2016;
Urbinati. Nédia Democracy D/sffgured, Cambridge IMass.): Harvard UP, 2014;
Weber. Max -- C7êncfae po//t/ca; duas vocações, São Paulo: Cuitrix, 1970;

-- /Wefodo/agiadas CiênciasSocfals,parte 2, São Paulo/Campinas:Cortei/Edital a da
Unicamp, 1992;
- Economia e Soc/idade, volume 1, Brasília: Editora UnB, 1991
Íris Young -- Jusffce ar7d the Po//tfcs of D//yêrence, Princeton: Princeton Universo [y Press,

-- /nc/usíon and Democracy, Qxford: Oxford University Press, 2000.

Pontos: 1. Poder. dominação e emancipação; 2. Dominação, coerção e consenso; 3.
Autoritarismo e totalitarismo; 4. Desobediência civil, Estado de direito e democracia; 5

Estado, governo :e constituição; 6. Cidadania, representação,
. partkipaçãa e
deliberação; 7. Liberdade e igualdade; 8. Desigualdade,identidade, diferença; y
Democraciae esfera pública; 10, Direitos humanos,soberaniapopular e democracia;
11. Legalidadee legitimidade.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
iN$TITUTQ DE fÍLOSQFIA

E ÇJÊNG}À$ HUMANAS
(l.?#w4m I'$MI.pnK.

Processode Mobilidade funcional para Promoção por Mérito do nível MS-3.1pcJrao

nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP,ao qtiai se inscreveu o candidato
ProfessorDoutor Antonío Roberto Gueneíro Júnior, do Departamento de Antropologia
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Parecer

A Comissão Julgadora. sob a presidência do ProfessorDoutor Jesus José
RanieH jiPCH/UNtçAMP) e tendo como titulares a$ ProfessorasDoutoras Cíbefe Salina

Rizek(IAU/USP),Decora CristínaRezendede Almeida jiPC)L/UnBI,
EmíliaPicírof6$ade
Godos jirCH/UNiCAUPI e MarcaFilomena Gregori lircu/UUiCAMI, emite o seguinte
parecer:

Tomando por base a analise detalhada do material apreseniodo pelo
candidato - memorial, curriculumvítae e documentação comprobatóría - é possível
dizer que o professor Guerreiro .Júniorcumpre substancialmente todas as exigências
do presente processo de mobilidade funcional e isso recorrentemeRte desde $ua

integração ao Institutode Filosofiae CiênciasHumanas.em 2013.A amplitude do
trabalho desenvolvido em disçíplinasde graduação e pós-graduação o provam, em
função da diversidade temática, assim como o mérito em contribuir com setores

extra-académicos e mesmo sociedades académicas que necessitam do
conhecimento

e disciplina de um pesqLiisador em Antropologia - caso do Com.itê

Intersetorialde AssuntosIndígenas (CIADI, em que é representar)te supleílte dü
Universidade Esl'aduar de Campinas, assim como $ua atuação como membro Qtivo
no Museu do Índio ÍFunaí) e na Associação Aulukumã do Alto Xingu.

É igualmente imporianto destacar que a integração entre pesquisae
docêrlcla se revela constantemente, coMO a realização de píojetos de pesquisa
que, desde 2014 pelo menos, sedimentam fortemente em trabalhos vinculados às
transformações de sistemas ameríndios no Alto Xingu. Nesse sentido, quando foi
diretor-associado

do

Centro

de

Pesquisa

em

Etnologia

Indígena

{CPEI/IFCH)

foHaleceu a infraestrutura do Centro com üo'vos equipamentos e consolidou um

grupo de pesquisa em etnologia do Xingu. Por causa dessa dinâmica ancwada
numa forte investigação de sistemasameríndios.a abrangência da pesquisa$e
revela em artigos publicados no Brasíle no exterior. assim como capítulos de livro
publicados no país e fora dele. No período jante de 20151houve a publicação de um
cidade Universitária zeferino Vaz, RuaCora Coralina,1,00- Campinas/SP CEP:13083-896
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livro, um dos vencedoresdo 58'. PrémioJabuli na categoria CiênciasHumanas,e
organizaçãode um outro j2018).Tambémchama a atenção a participação em
eventos jcom apresentação de trabalhos e paleslrasl, assimcomo a publiccíção de
trabalhos em anais. No que diz respeito à oHentação de trabalhos. há seis menções a

díssedações
de mestrado
concluídos
e quatrotesesde doutorado
e umade
mestrado em andamento. O professor atum ainda como co-orientador em trabalhos

de pós-graduação no próprio IFCHUnícamp. Orientações de iniciação científica.
assim como de trabalhos de conclusão do curso de graduação. dentre o$ quais 7

fizerampane do píoieto de pesquisajovem pesquisadorapoiado peia Fapespe 2
foram premiados com menção honrosa, uma monografia no Concurso fausto

Castilhode Monografiae uma pesquisado IC no Congressode Iniciação Científica
da Unicamp, ambas em 2017.aparecem como parte das atividades de formação
de alunos.Há também menção a trêssupewisõesde pós-doutoramentofinanciadas
pela Fundação de Amparo à Pesquisado Estado de São Paulo - Fapesp- Participou
ainda de bancas de conclusão de mestrado (]3) e doutorado 1131,além de bancas

de qualificação de doutorado (141e mestrado j13}.
Merece também destaque a circulação internacional do professorAntonio

Guerreiro Júnior. O professor é anualmente ''vísíting scholar'' na Schaol of
anthropology and Museum Ethnography da Universidade de Oxford no Reino Unido
são várias as colaborações estabelecidas com colegas de instituições estrangeiras e
que resultaram. inclusive, em publicações

conjuntas

e organização

de simpósios

internacionais.Nessesentido,merecem destaque a colaboração com o
Stephen Hiugh-cones da Universidade de Cambridge

professor

e do Kíng's College do Relrlo

Unidoe a colaboração
coma professora
Fíiederike
l.üpke,
da Unlvarsidade
de
Londres, com os quais tem artigos em coautoria. O professor Guerreiro Júnior também

íaz circular, igualmente, os seus orlentandos em universidades internacionais do
excelência, como a UniversítyCollege London e Universityof St. Andrews. ambas no
Reino Unido, Western Sydrley Unlversity,na Austrália e Laboraloire d'Anlhropologia
Sociale, na ÉHÉSS
de Pauis,trança.

Uma última nota diz respeito ao desempenho do professorGueneiro nas
atribuições administrativas.São diferentes funções, passando pela administração

diretajunto ao Departamentode Antropologiacomo coordenadordo Programade
pós-Graduação até Q assento em núcleos de pesquisa e comissões e subcomissões

da unidade, incluindo sua participação como membro do Comité de Ética em
fino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - vamp nas/SP - CEP:13083-89$
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Pesquisada Unlcamp. Há que se dar destaque à sua participação no grupo de
trabalho de inclusão indígena junto à f'ro-Reitoriade Graduação. que resultouna
criação da Vestibular Indígena e no trabalho pclra a permanêncicl dos indígenas na
Universidade.

Tomando por baste Q imensa produção dacumentcida. assim como ã intensa
participação em projetos de pesquisa e formação de alunos, passando pela
experiênciaadministrativa,a comissãorecomenda enfatícamente a promoção para
ProfessorDoutor ll do candidato Antonío coberto Guerrõiío Júnior.
Campinas,04 de fevereirode 2020.

Prof. Dr. Jesus José RaniertWesidenle)

-A,a,.,, ,Ll,
Profa. bra. Mana Fi

Prata. Dra. Cíbefe Salíba Rízek

,#Ç-,...d
Prata.Dra. Dób(Íü Cristirla'l?ézendede Almeida

Cidade Universitária Zeferlno Vaz. Rua Cora Coralína, 100
Telefone {19) 3521-1579 - e-maíl=dirifc
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Processode MobilidadeFuncionalpara Promoçãopor Mérito do nível MS3.1 parcao
nível MS-3,2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual $e inscreveu a ccindídata
ProfessoraDoutora Mariana Miggiolaro Chagurl, do Depcrdámento de Sociologia do
Instituto de filosofia e Ciências t"lumahas da Universidade Estadual de Campíncis.
Parecer

A Comissão Julgadora. sob a presidência do ProfessorDoutor JesusJosé
RanieH jIFCH/UNtCAMP) e tendo como titulares as Professoras Doutoras Cibele Saliba
Rizek jIAU/USP), Decora Crísllna Rezende de Almeida jlPOL/UnBI. Emílía Píetrafesa de

Godoi jIFCn/UUICAMPI e h\aria Filomena Gregori ÍirCH/UNiCAMI. emite o seguinte

parecer:

A análisedo memoriale da documentação comprobatória.assimcomo do
curriculum latõesda professora Dra. Maíianq J\4iggiolaroChaguri, para a progressão
por mérito do nível ProfessoraDoutora MS3-1para o nível MS3-2da carreira docente
da Universidade Estadual do Campinas revela uma profissional competente.
dedicada

e comprometida

com a vida académico-institucional.

A professora

ÀAaríana
M. Chaguri ingressouna Unicampem julho de 2013e, deste então, vem
contribuindo para a formação dos estudantes em todos os níveis,da graduação ã

pós-graduação vem abrindo frentes de pesquisa em distintos temas e assumindo
cargos administrativos.

No que concerne à formação dos estudantes,além de ministrardisciplinas
obrigatóriase eletivas incorporando suaspreocupações de pesquisarelativasa faça,

género, desigualdade e pensamento social no Brasil,a professoracolaborou na
reformulação do curso de Licenciatura em Ciências Sociaise, com o interesseno
Ensinoda Sociologia sempre presente. participa desde 2017 do Laboratório de
Licenciaturas do IFCH. No âmbito do Laboratório ajudou na sistematização e

Li."'

irFplementação do prometo"Observatóriode Políticaspúblicasdo EnsinoMédio". que
envolveu até o presente onze estudantes bolsistas do Serviço de Apoio ao

g

Estudante/SAE/Unicamp. Cabe ainda mencionar que de uma disciplina ministrada
na Pós Graduação

resultou um prometo de pesquisa coletivo sobre "Liberalismo e

Conservadorismono BrQstlContemporâneo: estilos de vida. visões de mundo e
ideologia do homem médio", Tanto este projelo, como o prometodo Observatóriosão
reveladores de como ensino e pesquisa esl'ão imbricados na prática docente da
professora Maríana Chaguri. Na pós-graduação também fai responsóval pela
Rua Cora Coralinü, 100 - campinas/SP - CEP:13083-896
Telefone (19} 3521-1579 - e mail: çl11Eçb@tlalçaaln:b!
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organização de dois minicursos com professores estrangeiros, merecendo destaque o

curso que envolveu uma perspectiva comparativa. "La formación de la Sociologicí
en America Latina en perspectiva comparada:

un análisis de las experiências

brasíleõa.argentina e mexicana''. Ainda no que concerne à formação dos
estudantes,destacamos que. de 2013 a 2019,foram concluídas sob a sua orientação
sete

pesquisas

de

Iniciação

Científica.

cinco

dissertações

de

Mestrado

e três

doutorados e que a professora tem em andamento uma pesquisa de iniciação
cientifica. dois mestrados e três doutorados.

No que concerne à pesquisa.a capacidade da professorade ampliar sua
agenda Incorporando e articulando ROVQS
temas surpreende. Grande parte da sua
produção $e insere na étrea do ''Pensamento Social" e se ocupa das mediações
entre ideias, processossociaise contextos políticos e culturaisde agentes individuais
e cotettvos. Seu prometode Auxílio Regular à Pesquisa financiado pela Fapesp, logo
ós Q seu ingressona Unicamp indica a incorporação de novas preocupações que

vão ganhando centralidade na $ua produção académica, como é*.o caso da
'terra", que mais tarde vaí se articular a questões de "género" e de ''raça". Suas

pesquisassempre resultaram em artigos publicados eM periódicos nacionais e
internacionaisarbitrados,em participaçõesem congressose se inseriremem redes
nacionais e.internacionais de pesquisadores. Em 2019 passou a usufruir de uma bolsa
de Pesquisa no Exteúor da Fapesp com a prometo"A$ Guerras das Mulheres: ativísmo.

produção e circulação das ideias na Guerrado Vietnõ jiPS4-197SI,
que desenvolve
como professora visitante no watson Instítute for Internacional and Public Affairs do
Brown University,nos EUA,Antes, em 2018, foi pesquisadora visitante no Viêtname$e

Womens, em Hanói/Vietnã. Tanta seu período como pesquisadora visitante em
Hanói, como sua recente estada na Brown University.enquanto professora visitante,

são eloquentes da circulação internacional da professoraem redes de pesquisa. HÓ

que se destacar o ineditismada sua pesquisaque articula pensamentosocial,
estudos de género e estudos pós-coloniais. Além da circulação Internacional, vale

desfocar também a sua participação em proletosinterinstitucionaisno Brasil,como a
Biblioteca virtual do Pensamento Social, que envolve a Fíocruz. UFRJ. UFF.
FGV/CPDOC, UFRRJ.UFPR.além da Unícamp- As pesquisas da professora Mariana

Chaguríresultaram em um livrç>co-organizado, seisçapítulos de livros,sendo três em
coautoria, nove artigos em periódicos arbitrados por académicos e cientistas,destes,
quotío em coautoria.
Cidade Universitária Zeferina vaz, Rua cora Coralina, 100 - Campinas/SP- CEP:13083-896
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Além de aduar na docência e na pesquíscí,a professora Mariancl Chagurí
assumiuno período cargos e funções admlnistrafivas. De 2013 a 20}9 foi Diretorado
Centro de Estudos Rurais/IfCH/Unlcamp; assumiu a chefia do Departamento de

Socio[ogió de 2015 Q 20] 7; foi coordenadora académica da Biblioteca "atavio
[anni" do ]nstítutode filosofia e Ciências Humanasde 2017 a 20] 9. Acémda assunção
de cargos, foi representante docente na Comissão do Curso de Graduação em
Ciências Sociais de 2013 Q 2015, na Subcomissão da Pó$-Graduação em Sociologia.

de 2015a 2017, e representantedocente na Congregação do fnstítutode l:ílosofíoe
Ciências Humanas por dois bíêníos, de 2015 a 2017 e 2019 a 2021, Cabe ainda
destacar q'ue a professora Mariana Chagurí integrou a Díretoíia da Sociedade
Brasileira de Sociologia - SBSem dois biênios consecutivos. de 20 17 a 2019 e 2019 a

2021.Na Dírêtoriada SBStem destaque a sua atuação na revisãodo código de
éfica

Com o exposto acima. recomendamos enfaticamente a promoção por
mérito da professoraDra. Mariana Chaguri na carreira docente.
Campinas,04 de fevereirode 2020.

f'rof. Dr. Jesus José Raníerí IPresidente)

&'

Prata. Dr-

Profa

.,ó g:«$-'-

"%:,:

Pro.fa,Dra. Cibele Salíba Rizok

:E#l ......'l -,r
Prosa.Dra. lJt:lÉ:XraCrís#irla'Rezendede Almelda
Cidade Urilversitária Zeferlna vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP CEP:13083-896
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Processode Mobilidade funcional para Promoção por Mérito do nível MS-3.]para o
nível M$-3.2 da Carreira Docente da UNlçAMP, ao qual se inscreveu o ccíndidato
ProfessorDoutor Mário Augusto Madeiros da Silvo, do Departamento de Sociologia do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas

A ComissãoJulgadora. sob a presidência do ProfessorDoutor Jesusrosé
Ranieri jIFCH/UNICAMPI e tendo como titulares as ProfessorasDoutoras Cibele Salina
Rizek jIAU/USPI, Decora Cristína Rezende de Almeida jlPOL/UnBI, Emília Pielrafesa de
Godos jiFCH/UWtCArv4PIe Mana Filomena Gregori jIFCH/UNiCAMI. emite o seguinte
parecer:

Q memorial apresentado pelo professor Mório Augusto Madeiros da Salva
descreve uma série de atividades concernentes à exigência de progressão de que

trata o processode mobilidade em pauta. a partir dos seguinteseixos; ensino,
pesquisa.extensãoe administração.O candidato que ingressoucomo professorno
Departan"lentode Sociologia em 2013apresentou para material de exame $eu CV
Latões,um memorial descritivo. bem como validou as atívidades dêSCFitâS
com os
devidos

documentos

comprobalóríos

até

outubro

de

2019. Como

primeira

observação,a banca assinalaa competência na elaboração e apresentaçãode
seu material, o que facilitou substantívamente Qavaliação realizada.
No eixo ensina. o professor elencou a$ disciplinas que ministrou na graduação

e na pós-graduação,tendo se dedicado aos cursosteóricosbásicos,bem como
ofereceu matérias relacionadas à sua área de contratação, PensamentoSocial. e
algumas relativas à sua axpertise no gotejamento de questões raciais na Cultura
Brasileira.Associativismo do Movimerlto Negro e processos de mudança. Chama

atenção a variedade de disciplinase a seriedadecom que se responsabilizou
por
elas,tendo, inclusive.apoiado estudantesde pós-graduação como PAD$© PEDE.1Q
no total. Consideramosesse apoio como uma atividade relevante de formação de
futuros docentes. O Prof. Márlo Augusto ió titulou dois mestres, concluiu 10 iniciações

científicase orienta. em andamento, 5 alunos de mestrado ê 6 de doutorado. Assim.
como se nota. ele cumpriu bem mais do que é exigido para essa progressão.Além
das temáticas interessantese inovadoras tratadas pelas díssedaçõese proietos de

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora. Corallna.. IDO
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seusalunos,o professor$e destaco no volume de bancas de conclusão de mestrado
e doutorado, bem como em qualificações.
NOeixo pesquisa e publicações decorrentes,desde o seu ingresso.o professor
coordenou 6 projetos, sendo 3 ainda ativos e 3 iniciados e concluídos no período
considerado por essa avaliação. Vale salientar que em todos os prcjetos, ele
envolveu seus alunos e dois deles sâo com financiamento Fapesp e um deles é um
Print/Capas, o que implica esforço de enfrentar desafios da Internacionalização los

demais projetos são articulações com o fundação da Biblioteca Nacional e com o
Arquiva Edgard Leuenroth}. Destes projetos. bem como o$ resultados de sua tese de

doutorada, ele publicou, no período em exame. um livro, finalista do píêmío Jaloutí,
coeditou mais dois livros, 11 capítulos do livrose l T artigos em periódicos qualificados

centre eles, as revistas Socio/agia e Antropologia. Estudos Hlsfórícos,Lua Nova.

$ocfofogíasl.A banca chama atenção do volume expressivo
de publicaçõese a
visibilidade alcançada seja com a indicaç(ro para Q prêmio Jabuti, soja com outra

píemiação em 20}3 dada pela Universidadede Coimbrã, prémio internacional
jovens cientistas. Nesse eixo, convém assinalar a participação do professor em

eventos científicos nacionais e internacionais, sempre com

apresehtaçâo

documentada dos trabalhos expostos.
Nos eixos de extensão e de administração, o professorMáíio Augusto revelou

um impressionanteesforço e dedicação institucional,singular. sobretudo. pela sua

idade e pela recente experiênciacomo doutor e docente. Elefaz porte de uma
geração que, em trecho importante de seu memorial. teve que enfrentar desafios
administrativos relacionados à assédio. racismo e preconceito e fez dos "marcadores

sociaisda diferença'' uma questão de valor. Em seu caso especKico,ele ateou
dílígentemente em dísçussões,debates e audiências em Grupos do Trabalho para a
implementação de Ações Afirmativas para negros, indígenas e deficíenles físicos,
inicialmente no âmbito do IFCHe. em seguida. a convite da reitoria. do Conselho
Universitárioe da Comissão de Vestibulares da Unícamp. C)esde20t4, foi membro
atino destas atívídades, tendo como resultado o GT Ingresso2C)19,primeiro vestíbular
étnico-racial para negros o pardos e vestibular indígena na Unícamp. $eu empenho
institucional

também

se revela

período. representante

na

em posições

Câmara

na administração

Interna

de

tendo

sido, nesse

Desenvolvimento Docente,

representante
do Departamento
de Soclolo.glcí
no AELe na carreiraMS3na
Congregação do li:cl-l. Além das representações eTefoi coordenador do Programa
, l00 - Cam-Finas./$P
-- CEP:13083-896
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de Pós-Graduação em Sociologia Í20} 7-} 9} o que. somado às tarefas administrativas
cotidianas,

implicou

participar

dos fóruns de Coordenação

da área junto à CAPE$.

Pelo que Hca claro, a partir desse parecer. é que o professorapresenta um
conjunto de atívidades institucionais e académicas de excelênc:ía. o que cónsolídci a

posição da banca em realçar um desempenho adequado, tanto qualitativa quanto
quantitativçimente, para justificar q ascensão por mérito,
Campinas, 04 de fe'úereírode 2020:

Prof.[)r. Jesus rosé RarllêN (Presidentes

'\

Prosa.Dra.Jyçaría
Filomena(!/e

Profa. Dra

Prata. Dra. Cibele Salina Fizer

Prosa. Dra. DebJ;lilrílil'll;liezende

de Almeida

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora:ina, IOO
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Processo de A/tobilídade funcional para Promoção poí Jüéríto do nível MS-3.1 para o

nível MS3.2 da Carreira Docente da UNICAMP,ao qual se inscreveu o candidato
ProfessorDoutor Michel Nicolau Nafta. do Departamento de Sociologia do Instituto de
Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
Parecer

A Comissão Juigadora. sob a presidência do ProfessorDoutor JesusJosé
Ranieú jiFCH/UNICAUPI e tendo como titulares as ProfessorasDoutoras Cibele Saliba
Rízek ÍiAU/USEI. Decora Crlstina Fazenda de Almeida jlPOL/Urbe, Emília Pletrafesa de

Godos jIFCH/UNiCAMPI e Mana filomena Gregori jIFCU/UNICAMI. emite o seguinte

parecer:

O

professor Dr. Míchel Nícolau Netto

depositou documentação

comprobatória de sua produção académica e administrativa,a fím de garantir Q
mobilidade funcional para ProfessorDoutor ii. É patente que a analise de seu
memorial, assim como de $eu cunículum. corrobora com a recomendação desta

solicitação,uma vez, que nessescinco anos de dedicação exclusivaà docência e à
pesquisa na Unícamp, a contribuição do professorexcede grandemente a exigência
ordínórfa para Q referida ascensão, Envolvido desde o mestrado e doutorado com a
pesquisa relativa à cultura e produção simbólica, o ProfessorDr. Michel Nicolau Neto

vem contribuindo com um conjunto de pesquisas.projetos e temas com disciplinas

de graduaçãoe pós graduação,relativastanto aos conteúdosvinculadosà
formação dos estudantes como A Sociologia de Max beber entre outras disciplinas
semelhantes, como com um corpo de temas assoçiados à $ua pesquisa sobre
turismo,cultura. grandes eventos e produção simbólica. inclusive associada à ideia

de nação e suas mutações. Essestemas ganham destaque em suas alividades de
ensino nos dois âmbitos

graduação e pós-graduação

o que se desdobra tanto na

responsabilidade por diferentes disciplinas como em orientações de Iniciação
Científica concluídas lól, Mestrados (ól assim como em 8 mestrados e 3 doutorados

em andamento. Ganha relevo ainda a participação e um número considerável de
bancas de qualificação, mestrado e doutoramento.

Do ponto de vistade seu engajamento institucionalna vida académica e nas

atividades
de gestãonota-sea importância
do processo
de discussão
e
vaz, Rua Caía Coralina, 100
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Implementação da política de cotas, bem corno as atividades de coordenação do
f'rograma de pós-Graduação em Sociologia. que ocupam
gor de

destaque

no memorial.

Q Professor

teve

atuação

acertadamente um
significativa

nesse

processo, ressaltando o caróter imprescindível do trabalho coletivo, tanto com
colegas docentes como com os grupos de alunos envolvidos nesse horizonte de
mocratização

do ensino superior no Brasil e no âmbito das Universidades Estaduais

f'aulístas.

Do ponto de vista de sua produção científica cabe mencionar.
t l A publicação

de 2 livros. 2 capítulos de livros e 13 artigos em pe'módicos;

21 A elaboração de projetosde pesquisade que participa e/ou coordena farto
em âmbito nacional como internacional com destaque para o$ seguintes

projetos: Qn Brazlland Other Bíands: Symbollç praduction of Space and Megae'venta com financiamento da Urban Studies Foundatian do Reino Unido; um

prometo em curso sobre o tema l,lbeíalísmo © conservadorismo no Btasí$
con'tempoíârieo: estilos de vida. visões de mundo e ideologia do homem
médio; e uma outra pesquisa sobre A$ ciências soêíaí$: ente'ea sistema de
avaliação e relevância. que resulta de sua atívldade como coordenador do

Programade Sociologiae da Comissão
de PósGraduaçãodo iFCil.colo
exercício teria se iniciado em 2019. Sua inserção em fed:es nacionais e
internacionais de pesquisa fica evidenciada pelo espectro de instituições e
participantes dos diferentes projetos em curso;

31 Emseu memorial e suasredes de pesquisa,ficam evidenciadas a importância

e densidade do trabalho çotetivo, tcll como salientou-seno âmbito das
atívidades de gestão como ainda no âmbito da pesquisa ê desenvolvimento
de projetos de investigação e redes de pesquisadores que esses proietos
envolvem.

Aírlcla merecem desloque as ativídadcs de extensão. Nessa área, além da

participação bastante frequente em bancas de conçl(.irão de mestrado e
doutorado, o Professorfoi Coordenador Institucional do Programa Nacional do Livro
DÍdático, que consistiu em orientar as escolas em relação à escolha das publicações

adoradas para o ensino de sociologia, ativldade que foi cresçentement© fmpodan+e

na medidaem que o Ministérioda Educaçãotransformouessesconteúdosom

Cidade universítádazeferino Vaz, Rua Cota Coralina,IOQ'relefane {lg) 3S21-1579
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disciplina não obrigatória no âmbito do ensino médio . como o professortez questão
de mencionar.
Pelasrazõesexpostas acima. recomendamos com veemência a aprovação
do pedido de ascensão por mérito do professorMichel Nicolau Nelto.
Campinas. 04 de fevereiro de 2020.

Prof. Dr. Jesus José Ranieri (Presidentes

'Ó«
Prata. oçá. Moda Fílomen.

Frota. Dra

.,,,6.f

zam

Prata. l)ra. Cíbele satiba Rizak

(d'"*v

Praia. Dra. Debora Cristincr'l?ezendede Almeida
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Processo de Mobilidade

i:uncíonal

para Promoção

Clênclap I'! m nno

por Niéríto do nível MS-3.1 pt::ltbwo"

nível MS-3.2da Carreira Docente do UN{CAMP.ao qual se inscreveu o candidato

ProfessorDoutor Rui LuasRodrigues,do Departamento de Históriado Institutode
Fílosoüae Ciências Humanas da Uní'versldadeEstadualde Campinas.
Parecer

A Comissão Julgadora. sob a presidência do ProfessorDoutor Jesus rosé
Ranierl lírCH/uwiCAWPI e tendo como titulares a$ ProfessorasDoutoras Cíbele Saliba
Rizek jíAU/USEI. Decora Cristina Rezando de Almeída ÍIPOL/UnBI, Emílíã Pietrafesa de

(30doí (IFCH/UNICAMPI
e Mana FilomenaGregorí lircu/UNiCAMI, emite o seguinte
parecer:

O memorial apresentado pelo professor Rui LuasRodHguesdescreve as
atividades concernentes à exigência de progressãode que trata o processo de
mobilidade em pauta. O candidato mírlistrouaulasem todas as etapas da formação
dos estudantes, da graduação à pós-graduação; desenvolveu projetos de pesquisa,

publicou artigos em periódicos arbitrados e capítulos de livros, além de ter. no
períododesde a contratação pelo IFCH,publicado um livro.Orientou díssertàçõesde

mestradoe tesesde doutoramento,tendo também participado de bancas de
trabalhos de conclusão de iníciaçãc} científica. mestrado e doutorado, assim como

bancas de qualificação. No período, supervísionoupesquisade pós-doutoramento.
Rui Rodrigues arroja ainda em seu cuniculuM participações em eventos científicos,

semprecom apresentação documentada dos trabalhos expostos

A qualidade do conteúdo da orientação e formação do corpo discentefica
evidente com Q estruturação do Modernffas - Núcleo de Estudos em História

Moderna,fundado pato professorno início d© 20]9 e fruto das reuniõescom alunos

de pós-graduaçãoe iniciação científicaem grupo de estudos.Cabe destaqueo
lata do professor Rui LuasRodrigues $er o único professor do Departamento de História

do IFCH a ministrar disciplinas de História Jv\adorna. disso decorre uma contribuição

imensurávelna formação dos estudantes. No período, o professorte'fe concluídas
sob a sua orientação onze Iniciações Científicas.e conta com duas om andamento,

teve também dois mestradosconcluídos,e possuionze em andamento e dois
doutorados a serem defendidos no inícic>de 202D, e uma supewisão d© pósdoutorado concluída.
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -. Campinas/SP-. CEP!13083-896
Telefone (19) 3521-1579 -- e-mail: dírifcll@yNçqlno:br
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No período em análise. o professor Rui Rodriguescontou com uma bolsa
fapesp de Auxílio RegtJlar à Pesquisa com o projero "Linguagens

apocalípticas

nos

imaginárias políticos da primeira modernidade li 530 17001", que Ihe permitiu realizar
pesquisasem Arquivos o Bibliotecas no exterior. nomeadamente em Lyon e em Paria,

na trança. Entre os anos de 2015 e 20T9, Rui Rodrígues organizou três grandes

eventos na Unícamp, sendo dois deles de envergadura internacional. As çuo$
pesquisasresultaramno período em oito artigos publicados em periódicos arbítrados

por pares e cinco capítulosde livro. Destaca-seainda a padicípação intensado
professorem bancas examinadores,foram quarenta e duas no período.

Suasatívidadesadministrativastambém têm de ser destacadas: entre agosto

de 2016e julho de 20T9foi coordenador associadodo cursa de graduação em
História.tendo assumidoa função como coordenador titular do mesmo curso a partir
do mês de agosto de 20]9, Igualmente, outras funções administrativas junto ao
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas foram assumidas pelo professor, que
integrou a Comissãode ética do IFCHe também assumiuativídades representativas

no ambito da Congregação da Unidade,no Comissãoda Biblioteca"Octávio ianni'
do IFCH.na Subçomissãc}de Pós-Graduaçãoem História,assimcomo em instâncias©
órgãos externos ao instituto e à Uniçamp, como o Fórum enter-Religiosopara uma

Culturade Paze Liberdade
de Crença.abrigadona secretaria
da .justiçae da
Cidadania do Estadode São Paulo.

Pelo exposto é possívelconstatar que o professorapresenta um memorial de
excelência. com documentação comprobatória. que revela cuidadosa dediçaçãç}
instituclanal, o que sedimenta um desempenho tanto

qualítativ-o, quarlto

quantitativo, que justifica largamente a sua ascensão por mérito na carreira docente.
Campinas, 04 de fevereiro de 2020.

Prof.Dr. Jesusrosé Ranierí(Presidentes

Prata.Dra.l/aria fílomena Cg
Cidade .Universitária ZQférina vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083-896
Telefone {19} 3521-1s79 H e.-mail: g!!i!&l funíc30p.bl.
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Frota. Dra

Prata, Dra. Cíbele Salina Rizek

Profa. Dra. Debora êl'istínar$?êzende
de Almoida
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Processod® /MobilidadeFuncionalpara Promoção por Mérito do nível 1'~4S-3.1
para o
nível M$-3.2 da Carteira Docente da UNICAMP, ao qual se inscreveu

a candidata

Professora Doutora Susana Sobres Branco Durmo. do Departamento de AntropoTogícl

do Institutode Filosofiae CiênciasHumanasda UniversidadeEstadualde Campinas
Parecer

A Camíssão Julgadora. sob a presidência do ProfessorDoutor Jesus rosé
Ranieri (IFCH/UNiCAMPje tendo como titulares as ProfessorasDoutoras Cibele Saliba
Rizek jiAU/USPI, Debora Cristina Rezende de Almeída ÍIPOL/UnBI, Emílía Pierrafesa de

Godos jIFCH/UNICAMPIe Mana Filomena Gregori jifCH/UNICAMPI. emite o seguinte

parecer:

O conjunto da documentação apresentada pela professoraSusanaSobres
Durmoé amplo. qualificado e muito consistente.contribuindo em alta medida para a
internacionalização da pesquisae formação de estudantese pesquisadoresna área

específica da Antropologia e em geral na investigação promovida peias Ciências
sociais e Humanas. Desde sua contratação pela Unicamp, com atividades no
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, fica patente a inserção da professora em

investigações de grande interesse académico e social, na medida em que seus

prqetos têm como objeto o tema Violência e Segurança. com especial ênfase na
constituição deste conceito para o desenvolvimento da ação policial, assim com'o
na motivação empreendedora da chamada segurança privada. A repercussão

dessa iniciativa inevitavelmente alcançou e alcança instituições internacionais.
coligadas com a Unicamp em pesquisascooperativas, sempre com financiamento o
bolsbtas e pesquisadores. Tecnicamente. a presença da professora é tão importante
em nível institucional que o desdobramento de suasInvestigações transformou-seem

convite para assumira Secretariade Vivência dos CampaISyC, que combina as
áreas de gestão administrativa operacional com a gestão de sistemaseletrõnlços de

segurança) da UniversidadeEstadualde Campinas, atividade cuja coordenação
abrange as unidades de Campinas

Limeira e Piracicaba e é gerida pela prÓprIa

Reitoria da Universidade. Experiência que, nas próprias palavras da professora Durmo,
amplia sua "área de pesquisa e especialização ao campo da atuaçõo politicoadministrativa", podendo "contribuir para solidificar a gestão e estrutura institucional
da Unícamp:

ralha, 100 - Campinas/$P
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Desde que chegou ao IfCll, a professora ministrou aulas em graduação e pós:

graduação, disciplinas obrigatórias e cletivos nestes dois níveis,em que a formação e
orientação

de alunos sempre aparece

como Intuito central. C)s temas têm sempre

conteúdo voltado para a Antropologia Social e Cultural, envolvendo cidades,
práticas urbanas, assim como violência e segurança. Também é este o ambiente em
que a produtividade da professora Susana Durmo melhor se expressa, tanto do ponto
de vista das investigações

como

de seus resultados

publicados,

como

é possível

verificar na confecção de livros e adlgos, estes últimos com clara afirmação
internacional.às vezes para além de um único idioma, como nos projetos futuros
envolvendo temáticas relativas à clara interdisçlplinaridade que os referidos lemas
envolvem. Sob a mesma ética. durante o período de seis anos em que está no IFCH.

há publicaçõesem que a professoraorganizalivrose revistas,é autora de capítulos
de livrose artigos aprovados,ainda no prelo. Publicou,no período. l livro autora1,2
em co-organização, 19 artigos em periódicos científicos arbitrados, 11 capítulos de
livro e organizou 2 números de revistas cíentíl:ocas.

Eloquente da inserção da professoraSusanaDurmoem redes internacionais de

pesquisa é a execução, no período, de dois grandes projetos financiados pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia IFCT- Portugal) e um terceira apoiado pela
FAPESP-FCT,
além de ter sido pesquisadora vísítarlte bolsista ho Summer Program in

Social Sciençe em Princeton/EUA.programa que envolveu pesquisadoresdci
EHESS/Fiançae de Uppsala/Suécia. Os dois projetos apoiados pela FCTsão "Polícia
Urbana em Portugal: história da polícia e históriasde polícias. 18601960s"e "COPO-

/

L,qBCirculação de Policiasem Portugal,ÁFrícaLusófonae Brasil".O terceiro projefo Ü,i:
internacional, apoiado pela FAPESP
FCT.foi "Policing and Urban Imagínaires:new

D

seCiJrityformais in southern cities''. Além disso,supewisionou três professoresvisitantes

d4#

estrangeiroscom bolsa Fapesp.
No que respeito à gestão, a professora se destaca pela contribuição em/1lZ15fsÍ''

diferentes cargos, funções e atlvidades. Fol coordenadora associada e,
posteriormente, titular do curso de graduação em Ciências Sociais: até o início do

ano de 2021 será coordenadaro da Secretaria de Vivência dos Campa da
UniversidadeEstadual de Campinas; foi representante do Departamento de

Antropologia
na Comissão
de Graduação
do cursode Ciências
Sociais
e
representante da curso de Ciências Sociais na Comissão Permanente para os
VestlbularesIComvestl e na Comissão Central de Graduação {CCCI. Hoje integra a
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora CorBlina. 100 -- Campinas/$P -- CEP:13a83'896
Telefone (19} 3521-1579 - e mail:
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Comissãoda Poliiça de Combate à Discrirnínoçãobaseada em Gêílofo e/ou
Sexualidade

e à '/iolêncía

Sexual na Unicamp

- Dlretoria

Executiva

de Direitos

Humanos; igualmente. integra a Comissão AssessoriaCátedra Sérgio x/leira cle rvlelo.
também sob responsabilidade da Diretoria Executiva de DireitosHumanos.
Pelo exposto, a comissão responsável por avaliar a solicitação de ascensão

ao nívelProfessor
Doutorll aprova o pedido da professora
Dra.SusanaDurmoe
recomenda enfaticamente a $uapromoção.
Campinas.04 de fevereirode 2020.

Prof. Dr. Jesus José Ranieri IPresídente)

'Gregorí

Prata. Dra

,.$,,Úz.íí

Á

:?.7 '',
':iÍ?#b''

Prosa.Dra. Cíbele Salina Rizek

.#..''
Profa. Dra. Debora Crístíncr«ezende de Almeida
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Processo de /\Aobílidade Funcional para Promoção por /Mérito do nível A4S-3.1 para o

nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu o candidato

Professor
Doutor"
Wagnerde MeioRombo,do Departamento
de CiênciaPolíticado
Instituto de filosofia © Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.

A Comissão Julgadola, sob a presidência do ProfessorDoutor Jesus rosé
RanieH{írcu/UNiCAUPI e tendo como titulares as ProfessorasDoutoras Cibele Salíba
Rizek (IAU/USEI, Decora Crislina Rezando de Almeida ÍiPOL/UnBI, EnchiaPietrafesa de
C;odor ÍÍFCH/UNiCAUPI e A/barbaFílomena çregorí {irCH/UNiCAUPj, emite o seguinte

parecer:

O

professor Wagner de

Meio

Romãs depositou documentação

corbprobatóría de sua produção académica e administrativa. a fím de garantir a

mobilídad funcionalpara Professor
Dourar11.É patente que a análisede seu
memorial,assimcomo de seu çurri.culum.corrobora çom a recomendação desta
solicitação, uma vcz, que ne$soscinco anos de dedicação exclusivaà docência e à
pesquisa rla Uníçamp, a contribuição do professorexcede grandemente a exigência
ordinária para a referida ascensão. Envolvidodesde antas de sua contratação pala
Unícamp em investigações atinentes à relação entre participação institucional e
setores de políticas públicas, Q professorApeloRombo associou seu oldeto de
pesquisa com ativídades mais amplas voltadas à formação de pesquisadores em
nível de pós-graduação, assimcomo fez o mesmo no que díz respeito ao$ estudantes

de graduação.
Destacam«seem suas atividades de ensino a atuação diversificada na
graduação e pó$ graduação, de modo a cobrir temas da teoria política e teorícísda
democracia, polHíca púbííca. política comparada. metodologia G assuntos

específicosda política brasileira,notadamente a relação entre sociedade civil e
instituiçõespolíticas,e a relação entre comunicação e chancela do poder. Nesse
sentido,como é possívelconstatar em seu memorial e cuniculum, a contribuição
aconteceu em diversos níveis de regístía. As orientações jó finalizadas no$ dois níveis

de pó$ graduação, mestrado ÍSI e doutorado Í21,além das orientações de iniciação
científica l2j, reforçam o perfil de dedicação ao ensino do docente, É possívelnotar

Cidade universitária Zeferlno Vaz. Rua Cora.Coralina, 100 - Campinas/$P - CEP;13083-896
Telefone (19} 3521-1s79

-- e-mail: gi41iichl@u111çamo,br
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a presença do professor também em bancas (Je conclusão de curso, assim corno
orientações de mestrado l21e doutorado l51 em andamento.

Sua produção científica e engajamento com a pesquisa é louvável. com
atuação çentradcl em redes nacionais e internacionais. Destacam-sea publicação
de artigos no Brasll e no exterior; a organização

de números especiais em revistas

conceituadas na área da Ciência Política;a participação em eventos nacionais e
Internacionais,assimcomo publicação de livrose capítulos também dentro e fora do

país, produção fortemente acompanhada polo tipo de conteúdo voltado õs
relações entre Estado.sociedade civil e sociedade política jespecialmente partidosl.
É possívelobsewar qu© a atívidade académica do professor Meio Rombo nunca foi
insular,tanto do ponto de vista da colaboração com professoresda própria Unicamp
e participação em núcleo de pesquisa, quanto da {nteração com professores de

outrosunidades.Essacaracterística
é salutardo pontode vistada extei"leão
que
pesquisaspodem ter quando seu ímpeto deixa de ser puramente regional e alcança

um patamar nacional e mesmo internacional, como é possívelnotar nos convénios
firmados e projetos de pesquisa com universidades de diferentes estados brasileiros e
também instituições do exterior. Assim. atrciv'és da representação institucional, a
Unicamp e particularmente o Instituía de Filosofia e Ciências Humanas podem se

fazer presentesem outras e diversasunidades académicas.

vale notar ainda que seu papel em ativídadesde extensãotambém rofoíça
esta atuação para além dos murosda Universidade.O professorveH contribuindo
constantemente para levar o conhecimento científico para diversas instâncias da
sociedade, por meio de palestrase cursoslivrescom citoresde movimentos sociaise
instituiçõespúblicas, além de entrevistasa estações de rádio e canais do televisão
o presente elenco de ativídades tem ainda um último ponto a $eídestacado:
a presença do professor em diferentes funções administrativas e de representação.

num período curto de tempo, fói chefe do Departamentode Ciência Políticaem
duas distintas ocasiões; representou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na
Conselho de ExtensãoUniversitária;foi representante dos professoresdoutores IMS 31

P

na Congregação do IFCHe, posteriormente.do Departamento de Ciência f'olítica
no mesmocolegiada e foi representanteda Unicamp no Conselhode Defesado
Património Histórico. Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Pauta
ICondephaatl entre fevereiro de 2017e junho de 2018.
-- Campinas/SP
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Peloexposto recomendamoscom veemência a aprovação do pedido de
!nsâo por mérito do professor Wagner de /Meio Rombo.

Campinas 04de fevereirod.e2020.

Prof. Dr. Jesus José Raníeri(Presidente)

'1
Prata./Dra. l\,AaõaFílol

.,,,#..:*ó,/- ,EÇ;;ó-~
Prata. Dra. Cíbele Salíba Rízek

j$...:d.
Profa. Dra. Decora Cristina'f?ezende de Almeída

CidadeUniversitária Zeferirio Vaz, Rua Cora Corallna. !00 - Campit3as/SP- CEP;13083-896
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PARECER

A presente Comissão Avaliadora, nomeada pela Congregação do Instltufode
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas havendo

examinado o material apresentado pelo Prof. Dr. reinando Tetxeirada Silvo com

vistasà sua postulaçãoà promoçãoao nívelhÁS-5,2
da carreiradocenteda
Universidade Estadual de Campinas IUnicampl, considerou a plena e sobejamente
justificada.
O referido material, que consiste do curriculum vitae completo e detalhado, e
de Memorial circunstanciado

especificamente

elaborado

para a presente

postulaçõo, atende., de forma meticulosa, a todos os requisitosformais e académicos
estabelecidos na Deliberação CONSUA-0272014.que dispõe sobre o processode
promoção

por mérito para os níveis de Professor Associado

ll IMS 3.21 e Professor

Adjunto ll IMS5.21e Adjunto lll IMS5.31da carreira do magistériosuperior,bem como

pela Deliberação CONSUA-0232011,que dispõe sobre o perfil acadêmico de
Professor Associado ll IMS 3.21 e Professor Adjunto ll IMS 5.21 e Adjunto lll IMS S.31 da

carreira de magistério superior do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas jIFCHI da

Unícamp. Os critérios quantitativos apontados por este último documento, a título de

baiizamento, são amplamente ultrapassados pela produção acadêmica do
professorFernando, em todos os quesÍtos,que mostram. ademais, perfeito equilíbrio
entre as atividades de docência e de pesquisa. A qualidade excepcionalmente boa
dessa produção está, igualmente. atestado por diversos fatores, os principais deles

sendo destacados no restante do presente Parecer.

Tendoobtido o título de livre-docentemediante aprovação em concurso
público do Departamento

de História do IFCH, em 2013. o professor Fernando

consolidou,desde então. sua carreira acadêmica. jó então exemplarmentebem
sucedida, com contribuições muito expressivasnas áreas de pesquisa, docência e
formação de quadros profissionaisde excelência que hoje se distribuempor diversas
universidades brasileiras. Em sua área de especialização, ou seja. os estudos de

história social do trabalho e da Justiça do Trabalho, realizou pesquisas e
interpretações

pioneiras e inovadoras. questionando

várias das interpretações

anteriormente realizadas no âmbitos das Ciências Sociaisbrasileirassobre a atuação

política da classe operária brasileira,a sua postura diante do Estado,do chamado

ChJadeLlrüversitárla Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP

Telefone (19) 3521 1579 e-mail; di1lbb@unlça!!!e.br

CEP: 13083-896
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populismoe do trabalhismo,bem como a sua forma de utilizaçãoe demanda da
Justiça do Trabalho
Sobressaem, na produção acadêmica

do professor fernando, a ênfase na

pesquisa em arquivos ainda inéditos, a abrangência. o montante e o impacto
nacional e internacional

dos trabalhos publicados

e das palestras e seminários

especializadosproferidos, em várias das principais universidadesnacionais e em
alguns centros de excelência em países da Europa e da América do Norte. Nos sele
anos decorridos desde a obtenção do título de livre-docente, o professor Fernando

publicou dois livros autorais. sendo um em língua inglesa IWorkersBefore the Court
Conflicts and Labor Justíce in the Context of the 1964 CouP d:Etdt in Brazil. 1. ed
Berlim: DE GRUYTER
OLDENBOURG.201g. v. 1. xxviii. 263p 1, sete capítulos de livros,

sendo dois deles em publicações internacionais e dlois artigos piJblicadOSem
destacados periódicos estrangeiros especializados em história sócíal do trabalho
Suascontribuições no campo da história do movimento operário e do cotidiano da

classetrabalhadora têm assimaudiência e repercussãointernacional, possibilitando
o estabelecimento e o fortalecimento de redes intelectuais com pesquisadoresde

diversospares e. dessaforma. contribuindopara a projeçõo da UNICAMP
como
uma das mais importantes universidadesdo país e para a consolidação de seu
Programade Pós-Graduação em Históriacomo um curso de excelência.
Uma das características mais marcantes da atuação acadêmica

do professor

Fernando é sua capacidade de liderança nas áreas em que se concentram suas

pesquisas,com a manutenção regular e de longa data de um grupo de estudos
com alunosde graduação e de pós-graduação que recebem. dessaforma, nõo
apenas excelente formação teórica. mas também incentivo pessoal direto, que tem

sidoessencialpara incluí-los,em um bom númerode casos,no Mundo cicadêmico.
Temse destacado na organização de eventos em sua área de especialização que

contamcom a colaboraçãode pesquisadores
do paíse do exterior.íem ainda
participado de inúmeros eventos nacionais e internacionais,sendo figura de
destaque na rede de pesquisadoresnucleados em torno das questõesatinentesao
mundo do trabalho. Destaca-se.também. no campo da assessoria
e colaboração
com entidades dedicadas ao sindicalismo,aos movimentossociais,à organizaçãorl>..
das demandas e reivindicaçõesdas camadas populares, demonstrando, portanto,
perfeita articulação em sua [rajetória entre atuação académica e engajamenlo na /''
luta pela democracia e pela justiça social.
'13083-896
Cora Coralina, laO -- Campinas/SP C.EP:
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Destaque-se a excelência do desempenho do professor Fernando em tõdbs':

as funções ligadas à docência e orientação nos diferentes ciclos de formação no
curso de História do IFCH. desde a iniciação científica até a supervisão de estágios

de pós-doutorado. O professorFernando tem ministrado regularmente disciplinas

básicasde graduação, como aquelas que tratam da Históriado Brasil,desde o
séculoXIXaré o períodocontemporâneo IHlstóriado Brasillil e iVI. além de oferecer
tanto na graduação, como na pós-graduação cursosrelacionados com sua área de
pesquisa, a história social do trabalho. Também se dedica à formação teórica e
hístoriogróficados alunos,tanto na graduação como na pós-graduação,onde tem
demonstrado interesse particular em discutir as questões atinentes ao ensino de
históüa Íno PROFHISTÓRIA Mestrado Profissional em Ensino de Hlslória, oferecido em

rede por diversasuniversidades
do país aos professores
do EnsinoBásicose as
preocupações teóricas e metodológicas no campo da históriasoda

No âmbito administrativotem colaborado de forma muito relevante com a
nstítuíçãoonde está lotada, tendo exercido os cargos de coordenador adjunto do
curso de graduação em História.a Chefia do Departamento, exercendo atualmente

a coordenação do Programa de Pós-Graduação em História. Foí membro da
comissão que supervísionou a construção da nova sede do Arquivo Edgar Leuenroth.

do qual também foi díretor. O professorfernando, na condição de coordenador dos

cursos
de graduação
e de pós-graduação,
e na condiçãode chefede
Departamento participou e continua participando, sempre que a issoé chamado,
de atividades de comissões universítórias,comítês científicos e editoriais. Ele tem

também expressivae regular participação em bancas e comissõesjulgadoresna
Unicamp e outras prestigiadas universidades brasileiras.Tem. igualmente. prestado
serviços de assessoriae consultoria especializada para periódicos internacionais e
brasileiros e para as mais importantes agências oficiais de fomenta no país. Deve-se

destacar, por fim, que os projetos de pesquisa do professorfernando - tanto os seus
próprios, como os de seus estudantes de todos os níveis, da iniciação científica ao
PÓs doutorado

-

vêm recebendo,

na maioria

dos casos. financiamento

dessas

agências jfapesp Capas, Cnpql. em evidente reconhecimento da excepcional
qualidade dessesproletos e de sua relevância na consolidação dos estudoshistóricos
no país e na formação

acadêmicas nacionais.

de quadros

de excelência

para suprir as instituições
/
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Considerando o perfil acadêmico de excelência do postulante. elogiável em

todos os seus aspectos, bem como o ló consignado cumprimento das exigências
formais das deliberações universitárias que regulam o processo de promoção do

nível MS-5.1ao nível MS-5.2.a presente Comissão avalia que a postulação ci essa

promoção, pelo professorFerrando Teixeira da Silvo. deve ser inequívoca e
resolutamenteaprovada por todas as instânciasuniversitáriasàs quais o processo
esteja afeto
Campinas

17 de dezembro

de 2019.

Prof. Dr. Walrter Alexandre Caníellí

Prof. Dr. lv\arcãll(12.!É8teban
Coniglío

bCL.
Prof. Dr. SilvioSeno Chibeni
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PARECER

A presenteComissãoAvaliadora. nomeada pela Congregação do Institutode
filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, havendo
examinado o material apresentado pelo Prof. Dí. Lacas Angloni com vistasà sua
postulação

à promoção

aó nível MS-5.2 da carreira docente

da Universidade

Estadualde Campinas IUnicampl, considerou a plena e sobejamenle justificada
O referido material, que consiste de versão ''Lattes'' completa e detalhada do

curriculumv;tae e de Memorial circunstanciado especificamente elaborado para a
presente postulação, atende. de forma meticulosa. a todos os requisitosformais
estabelecidos na Deliberação CONSUA-0272014,que dispõe sobre o processode
promoção

por mérito para os níveis de Professor Associado

ll ÍMS 3.21 e Professor

Adjunto ll IMSS.21e Adjunto lll IMSS.31da carreira do magistériosuperior.bem como
pela Deliberação'CONSUA-023201
1, que dispõe sobre o perfil acadêmico de
Professor Associado ll IMS 3.21 e Professor Adjunto ll IMS 5.21 e Adjunto lll IMS 5.31 da

carreira de magistério superior do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas jlrcHI da

Unicamp. Os critérios quantitativos apontados por este último documento. a título de
balizamento,

' são

cirhplqmente

ultrapassados

pela

produção

acadêmica

professor Angioni, em tóõos os quesitos. Tal produção mostra. ademaís,

do

perfeito

equilíbrio enlre as atividades de docência e de pesquisa. Sua qualidade excepciona

patenteia-se pela anójise de diversosfatores, destacados no restante do presente
Parecer.

Tendo obtido o título de livre-docente mediante aprovação em concurso
ptlblico do Departamento

de Filosofia do IFCH, em 2014. o professor Angioni

consolidou, desde então, sua carreira académica, já então exemplarmente Dem

Ç
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suas análises teóricas..

«..*.
:==;T
===*=
'=n:: ===='=::;
=H:'i
Canip nas/SP - CEP; 13083 89Õ

,Ih

..Fr"

z.*,

g@lqltlgF'

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

'"""8'8"0a4
8

-~-.««-

palestras e seminários especializados proferidos, em várias das principais
universidadesnacionais e centros de excelência em países da Europa e da América

do Nortee do Sul.Noscinco anos decorridosdesde a obtenção do título de livredocenle. o professorAngioni publicou 15 jquinzel arlígos em pera(5dicos
arbitrados
especializados,vários dos quais em revistas internacionais de primeira linha na área
da filosofia antiga. como a Oxford Sfudies in Ancienf Philosophy j20181, Ancienf
phi/osophy l20t4 e 201SI, Logical Ana/ysis and Hisforyof Philosophy 1201ól. Bastante

relevante também foi sua publicação Ra Sfudia F'hilosophicaEstonica, número
especial de 2015. que reuniu artigos de pesquisadores importantes no cenário
Internacional. Quanto ao artigos publicados em boas revistas nacionais, a maioria

delesfoi redigida em inglês,propiciando-seassimum alcance maior, no círculo dos
especialistas internacionais. Tem, no momento, três artigos aceitas para publicação,

um dos quais em número especial da tradicional revista A4anuscrito,organizado e
editado pelo professor Angioni. para o qual contribuíram retomados pesquisadores
internacionais e de universidades brasileiras de excelência. Lulas Angioni publicou

também diversoscapítulos em coletâneas especializadas, uma das quais, Logica e
Ciência em Aristóte/es,que saiu em 2014. foi organizada por ele, reunindo artigos de
alguns dos pesquisadoresformados por ele e que integram. de forma permanente,

seu ativo grupo de pesquisa.Note-seque o alto nível dos veículosacadémicos em
que o professor Angioni tem apresentado os frutos de suas pesquisas atesta
inequivocamente sua excepcional qualidade; o mesmo vale para o falto de que

váriasde suas publicações passarama ser citadas em obras de referência de
editoras de máximo prestígio, como a Cambridge UniversityPresse a Oxford Universlty
Press

Uma das características mais marcantes da atuação acadêmíca do professor

Angioni é sua capacidade de liderança nas áreas em que se concentram suas
pesquisas.Com isso,tem conseguido a manutenção regular e de longa data de um
grupo de estudos com alunos de graduação e de pós-graduação, que recebem.

dessa forma. não apenas excelente formação teórica, mas também incentivo
pessoaldireto, que tem sidoessencialpara incluí-los,em um bom númerode casos,
no mundo

acadêmíco-filosófico.

Os seminários e

encontros

especícllízados

organizadospelo professortêm contado com a colaboração de pesquísadorõsdo
país e do Exterior.sendo que neste último caso os vínculos estabelecidos têm se
mostrado robustose frutíferas,propiciando a ocasião de muitas visitasdcadêMicas
de trabalho e convites para palestras em diversos dos centr:os de excelência dos
Estados Unidos e. principalmente. de países europeus. Entre estes últimos salienta-se o

ReinoUnidoe, nele, a Universidade
de Oxford.que pode sercontada como uma
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP

Telefone lt01 3521 1579 -- e mail: g!!jlçb@Unlça!!!n:b
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segunda casa acadêmíca do professorAngioni. Ele merecidamente conquistou,de
forma ainda pouco comum para intelectuais brasileiros da área de humcínidades,

destacada posição como interiocutarqualificado no debate internacionalde seus
campos de especialização.

Parcialmente
ligadoao que foi dito no parágrafoprecedente
estáa
excelência do desempenho do professorAngioní em todas as funções ligadas à
docência e. orientação nos diferentesciclos de formação no cursode Filosofiado
IfCH. Ele tem ministrado regularmente disciplinas básicas de graduação, nas quais

não apenas introduz os estudantes no estudo do conteúdo dos tópicos filosóficos
escolhidos, mas também. de forma relevante, contribui eficazmente para formar sua
capacidade

de leitura crítica e minuciosa dos clássicos da filosofia. O mesmo vale.

claro, para os cursosem nível de pós-graduação, sendo que neste caso adiciona-se
a importante vinculação com tópicos vivos de pesquisa em que ele trabalha, o que

via de regra constituí importante estímulopara encaminharos estudantespara a
carreira académica. De forma bastante auspiciosa, o alto nível das aulas e o rigor na

avaliação que caracterizama atuação didâtica do professorAngíoninão tem
afastado os bons alunos, contribuindo, ao contrário, para a elevada estima e
respeito em que é tido pelo corpo discente

do Departamento

de Filosofia.

No âmbito administrativo, após ter colaborado de forma muito relevante com

o Departamento no período imediatamente anterior ao que se refere o presente

processode promoção por mérito, na condição de coordenador dos cursosde
graduação e de pós graduação, o professor Angioni prosseguiu participando.
sempre que a isso é chamado, de ativídades de comissões universitárias, comítês
científicos e editoriais. Exerceu, também. as funções de coordenador da Biblioteca

Míchel[)ebrun.do Centrode Lógica,Epistemologia
e História
da Ciência,e
anualmente é o coordenador de publicações dessa mesma instituição, da qual, aliás,
passou a ser membro a partir de 2015. Ele tem tido também expressiva e regular
participação em bancas e comissões julgadores na Unicamp e outras prestigiadas

universidades brasileiras. Tem. igualmente. prestado serviços de assessoria e
consultoria especicllizada para periódicos internacionais e brasileirose para as mais

importantesagências oficiaisde fomento no país.Deve-sedestacar. por fim, que os
projetos de pesquisa do professor Angíoni - tanto os seus próprios, como os de seus
estudantes de todos os níveis, da iniciação científica ao pós-doutorado - têm

recebido, em virtualmente todos os casos, financiamento dessasagências IFapesp
Capas, Cnpq, Faepex

MCTICI. em evidente

reconhecimento

projetos e de sua relevância na consolidação d

da qualidade

a, 100 Campinas/SP CEP:13083-896
Telefor e tt01 3521-1579

desses

os estudos clássicos no pais e na
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formação

de

quadros

de

excelência,

q.ue já

estão

suprindo

as inútil'uíções

académicas nacionais com uma nova geração de talentosos pesquisadores.

Considerando o perfil académico de excelência do postulante, elogiável em

todos os seus aspectos, bem como o jó consignado cumprimento das exigências
formais das deliberações universitáriasque regula:m o processo de promoção do
nível MS-5.1ao nível MS-5.2,a presente Comissãoavalia que a postulação a essa
promoção, pelo professor Lulas Angioni, deve ser inequhoca e resolutamente
aprovada por todas as instâncias universitárias às quais o processo.esteja afeto

Campín.as,17 de dezembro de 2019.

Prof. Dr. Walrter Alexch=lHreCaniellí

/'
Prof. Dr. Mar(;go;Êsteban Coniglio

'('

cl,ú}....

Prof. Dr. SilvioSeno Chiben

Prof.Dr. Durva l=\niz de A buq

a, la0

Campinas/SP CEP:13083-896
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DE?ARTAMEN70 DE HISTORIA

Campinas, 20 de fevereiro de 2020

Oh'cío DH .n9 001/20

ASSUNTO:Avaliação Especialde l)esempenho

SeráItor Diretor.

Encaminhámos para apreciação da Congregação o Relatório Final de Avaliação
Especial

de Desempenho do Prof. l)r. Rodrigo Camarão de Godos, conforme Resolução

GR-034/2014.

Atencíosamente

b-.«
Profa. t)ra. Lucilene Reginaldo

Chefedü üepartamentade História
IFCH .r UN CÀPÁP

MRtríriiln Xnn7ál.

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvará Gabfiel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH
UNICAMP
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coraliíla, 100

Campinas/SP

Telefones(19} 3521 1575 -- e-mail: historla@unicamp br

CEP:13083-896
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Avcag$aÇão

312206 - RODRIGOCAMARGO
DE
Oocente (matrícula e noíl\e);

GODOI

ProfessorDoutor !

Função afrtpla

Etapas da .Avaliação

Ramal;
Email: rcgodoi@t.!nlccamp-bl
IFCH/DH

Cantata
Unidade
Início dc} Probatór'io:
P!-evasãode término do
Pro bató rio :
Avaliação do mês:
Tipo da Avaliação:
P.variaçãocriada em

Responsável
AutaiiiálÊca {si$1ema)

120/11/2ü19 jAtlerta

23/01/2020
1Gancluída
pel

02/05/2017
24/01/ZQ20

CEÀD

l:H::F' ü«.-.t'

09/06/2020

}00741

.L;CILENElqEGINA{DO

i 3122aa - ROORiGO CAMARÃO tlE

:GODOI
3'12206 - RQDRIGQ CAUAPCO DE

l24/at/20aol5:eçiü

30

apagai

GODOS

entre 30o e 32o mês

20/ ].1./2019
Critérios

'Ê- Produtividade

2 - Responsabilidade
Rodrigo Calualgo de}Godó} dllr \oit$trcu granel

lpe.i Qe resparlsabiÊtdad{ üm tç dos o$ comProtniSSOSpfofis:

3 - Dedicaçãoe Eficiêl
#. de€1icaÇã!

taíltes

!ficiâuciõ

itjltõdns

do doçen:

l)ositivo

nlcançBdaa,

notõdamente,

nn deselwolvim

ti .a !e

pesquis

ntação it àGE'aduaçãoo n Fés,graduaçliü, como {!usei'ítos aoinlit.

itividlàdes reiaçij

4 - Assiduidade e Pontualidade
O doce \t:

11vei3doqt.!altãl.!er
I'egistía {!.ooccírêlil; a qua cal tfafiiga a:ita vaiêilçã .

5 0ilselvaçõe$ Colnpteln.alttares

Resultado da Avanação:

Ciência

Aprovado

e Parei.e.!'..do....D.?.ce.nte.

;lente do conteúdo desta avaliação qP'
P8recei'do Doçeilte
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DEPARTAMÊNYQ
DECIÊNCIA POLITICA

Campinas, 14 de fevereiro de 2020

OF. DCP/IFCH ng 002/20120

Proc. 09-P-25077/2013

limo. Sl".
prof. Dr. ALVARO BiANCHI
DD. Diretor do InstituLO de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhor Diretor,
Venho por meio deste, encaminhar

ÁdrefprenduÜ

do

lllHl!:Ü:lill::l:ii;litl
iiKii;i=iFiS
por período de 2 anos, a partia de 03 de maio de 2020.
Atenciosamente

PlóÊa.Dra Andréía Galeão
Ma&. 29564-8

Üdt dgDeFümio dF(ltHÜPüHh
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferincl Vaz, Rifa Cora Cora]ina, ]00

Campinas/SP CEP:] 3083f896
l Plefones 11913521 1573 -- e mail: cpolític@unicamp.br
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DEPARTAMENTO
DE FILOSOFIA
C.íêocícas }''lt.imanas

Campinas, ].O de fevereiro de 2020.

Ofício DF / IFCH ng 02/2020
Ref.: Renovação de vínculo como Professor Colaborador do Prof. Zeljl<oLoparic

Processo:09P 25080/2013

Senhor Diretor

Venho por meio desta, para apreciação da Congregação,encaminhar a proposta de
renovação de vínculo de ProfessorColaborador do Prof. Zetjko i.opafíc, a parEírde 04 de outubro de
2Q19,pelo período de dois {21anos
A referida proposta foi aprovada em "Ad-referendum" do
filosofia.

Departamento de

Seguem Relatório de Atividades referente acnperíodo de 03/].O.r2017 a 03/10/20]9,

bE

como, Planode Trabalho para o próximo período.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protesl:osde
estima e consideração.
Al:enciosamente

lb p ÉH"..
ka melenaPãicale Palmares
Chefia do Departamento de filosofia
IFCH /U ?JIUMP
Mata. 308774

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD.Diretor do Instituto de i:ilosofia e Ciênciasllumanas da
Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP

[eiefones 1191352] 1S74-- e mali=depfilo@unlcamp.br

CEP:13083-896

UNIVERSIDADE ESTADUAL De CAMPINAS

INSTITUTO
DEFELOSOFIÂ
[ CIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTO.DEFILOSOFIA

Campinas, 10 de fevereiro de 2020

OF. DF/IFCH n9 04/2020nculo

no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorada

do Prof. Dr. Rafael

Henrique Teixeira

Senllor Diretor.

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação nà Congregaçãodo
Instei:utc de Filosofia e Ciências Humanas, a solicitação de Renovação de vínculo para o período

0]/05/20]9 a 30/06,/2020do Prof. Dr. RafaeJHenríque reixefra, sob a supervisãodo Prof. Dr. Luiz
Beaedicta Lacêrda Qrland}, no Programa de

Informo que a referida renovaçãofoi aprovadapela Comissãodó Departamento,em no mês de
dezembro de 2020.
Segue anexo o Parecer da Comissão, aprovando a Renovação de vínculo.

Atenciosamente.

Prafa. Dra. Taipa melena PascalePatharês
Cllefe do Departamento .de Filosofia
UNECAMP

/ IFCH

Matrícula: 308774

limo. $r.
prof. i)r. Alvafo Gabriel Bianchi IVlendez
DE).Diretoí do Instituto de Filosofia e Ciências}gumanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências .Humanas- Departamento de Filosofia

crua Cora Coralina, 100
1::ax: (5519) 35210'1.24

CEP 13083 896 Campinas $p.
Brasa.
reL; r551g).35b,1574
e-mail:
depfilo@.unicamp.!àr
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Projeto de utilização da Reserva Técnica Institucional da
Fundaçãode Amparo à Pesquisa do Estado de $ão Pãulci
(Fapesp), exercício 2019

E3eneficiário: instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade
Estadual de Campinas {IFCH-Unicanlp).
Responsável: Prof. Dr. P.avaro Gabrlei
Bianchi hllendez, diretor do IFCHUnicamp

Nos últimos anos o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas realizou
obras de grande porte com vistas a melhorar sua infraestrutura de pesquisa.

além de investir maciçamentena manutençãoe na melhoriada infraestruturalá
existente. Destaque-se a inauguração, em 2018 do novo Prédio de Centros e

Núcleos, um espaço de 1.435 m que abriga quinze diferentes centros de
pesquisa das áreas de filosofia, história e ciências sociaisl a criação do
Laboratóriode h/metodologias
(LabMet), com duas novas salas equipadas com

computadores
parao ensinode novasmetodologias
de pesquisa
eo
treinamento na uso de softwaresl e o Núcleo de Videoconferências (NX/ideoi.

cclm quatro salas equipadas para a realização de reuniões e defesas de
dissertações e teses a distância
Com os recursos alagados em 2019 pela Fapesp para a Reserva Técnica

Institucional pretendemos realizar alguns investimentos que adequação esses
espaços pala um uso mais eficiente. C) objetivo é diiecionai a maior parte dos
Investimentos deste ano para a melhoria das instalações que já consttuimas.
Piiorizamos com esse propósito investimentos que tem impacto transversal e
beneficiam

um

grande

número

de

centros

de

pesquisa

e

os(as)

investigadores(as)sediados neles. os investimentos planejados são de dois
tipos: 1) destinados a incrementar o desempenho de equipamentos já instalados

e maximizar seu usos 2) destinados a melhorar o conforto ténllico nas áreas de

2

traballlo de macio a permitir um uso pleno, preservar equipamentos já instalados
e aumentar a produtividade do trabalho.

l

Investimentos destinados a incrementar o desempenho de equipamentos
lá instalados e maximizar seu uso;
1.1.Instalação de rede lógica nas novas salas do LabMet e do NVideo.

com vistas a aumentara oferta de serviços aos pesquisadores,bem
como o desempenho dos equipamentos ali instalados.

1.2.Aquisição de dois aparelhos de ar condicionado para as Salas de TI
do Prédio de Centros e Núcleos, onde estão alojados os servidores
que aierldem os centros de pesquisa.
2.

Investimentosdestinados a melhorar o conforto térmico nas áreas de
trabalho

2.1.Instalação de persianas no Prédio de Centros e Núcleos, para
aumentar Q conforto térmico das salas e permitir o $eu u$o durante
todo o dia.

2.2.Aquisição de ar condicionada para a sala da Coordenadoria de
Pesquisa, onde está alagado o Escritório de Apoio Institucional ao
Pesquisador(EAIP-Fapesp)

do IFCH«Unicamp.

2.3.Aquisição de aparelho de ar condicionado para o Centro de Estudos
Rurais (Cores).

1)0 Ü 1]519

Serviço

Ar Condicionado

UNIVERSIDADE
ESTADUALDECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Setor de Publicações/Livraria
HNiGABÜP

c Ciênçíàs Humanas

0 CIi) 06 0
Campinas, 12 de fevereiro de 2020

Of. Publicações n' 01/2020

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvará G B. Mendez
Diretor do IFCH
UNICAMP
Prezado Diretor
Encaminho para aprovação da Congregação, o regimento interno e conselho
da revista "Ciências Sociais e Religião", que ficará hospedada na incubadora
do Portal de Periódicos da Unicamp, tendo como Editor o Prof. Ronaldo de
Almeida. sendo aprovado pelo Depto. de Antropologiae pela Comissãode
Publicações do IFCH.

Atenciosamente

lgor Santlaga Ralmundo
'
Mata.305765
Supervisorde Seçâo
publicações/IfCH/UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP -- CEP:13083-896

Telefones(19) 35211603/ 35211604- e-mail: pub:ifch@unicamp br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

UNICAIUP
(..iê.nr.ias fltimanas

Campinas, 04 de dezembro de 2019
OF. DA/IFCH n' 054/20 19

limo. Sr.
Prof. Dr. Roberto juiz do Calmo
Diretor Associado do IFCH
Universidade Estadual de Campinas

Senhor Díretor

Encaminho, para apreciação da Comissão de Publicações do IfCH. a

regimento interno da revista 'Ciências
íncubadora de periódicos da Unícamp-

Sociais e Religião'',

que

ficará

hospedada

na

Informo ainda que o presente regimento foi aprovado em reunião
ordinária do Departamento de Antropologia. realizada em ]8/9/20] 9.
Sem mais

Cordialmente

Cidade Univei'sitái'iaZeferino Vaz, Rua Cora Coialina, t 00 -- Catnplnas/SP
Telefones (19) 352] i572 e mail: dalltlopo@unicamp.br

CEP: 13083-896

UNICAMP

UNIQAIWP
REG{R{ENTO iNTERNa
Ciência.s Social.s e RelÍigáão

expressa.vo.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
lüstituto

de Filosofia e Ciências Humanas

AMP

Relatório Final das Atividades Desenvolvidas
Convênio: UNICAMP/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE (n' 842244/2016)

Vigência:30/12/2016a 21/10/2019
1. Do objeto
Proceder à avaliação, consequenteseleção dos livros didáticos de Sociologia pma o Ensino Médio que

l

:='====::=':====:1:1=':=1==
:: : ::

produção de Guia para orientação dos/as prof'estores/as de ensino médio

2.

Do cumprimento do objeto

O oUeto, como descrito acima, foi cumprido integralmente. Para tanto, foram cumpridas as seguintes
atividades=

Foram recebidas 12 obras para serem avãíiadast

A coordenação pedagógica e a coordenação institucional montaram a equipe de
avaliação formada pelos seguintes profissionais, além dessescoordenadores:

Um coordenadoradjunto;
Uma assessoriapedagógica;
Um leitor crítico;
Um revisor de linguagem;
24 avaliadores.
Os quaüo primeiros

profissionais

foram

escolhidos

de acordo com suas comprovadas

especialidades no tema geral da educação no ensino média e, em paRicular, na pesquisa sobre

livros didáticos em ciências sociais. Já os 24 avaliadores foram escolhidos a partir do banco de
avaliadores do MEC, sendo que 12 deles foram indicados aleatoriamente pelo própria banco e

12 foram indicados peiascoordenações.

c.

O coordenador adjunto, o assessorpedagógico e os 24 avaliadores receberam os livros a

serem avaliados. Os avaliadores produziram uma ficha de avaliação, seguindo os critérios

l

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Instituto de Filosofiae Ciênciasllumanas

determinadospelo MEC. Cada livro, enviado de ronda descaacterizadapara guantia do
formato

de õ/i?zd revfew, foi avaliado por dois avaliadores,

sem que eles, de antemão,

soubessemquem era o par de avaliação.

d.

Entre 6 e 8 de março de 2017 foi realizado o seminário de avaliação, na Unicamp, com

a presença de todos os avaliadores, os coordenadores e a assessoria pedagógica. Durante o

seminário os avaliadores souberam quetn eram seus pares de avaliação e formaram as duplas

para a produção de uma:acha consolidada de avaliação para cada !ivro. Nesta etapa os
coordenadores e os assessoresacompanharam de perto as discussões para, cenüalmente: sanar

as dúvidas dos avaliadores,identiHical as dificuldades de avaliação e, assim, propor
coletivamente soluções iguais para todas as obras avaliadas de modo a garantir que os critérios
de avaliação fossem seguidos rigidamente.

A partir do conjunto diverso de iní'omtaçõescontidasnas fichas consolidadas:apósa
seminário as duplas de avaliadores produziram um parecer conjunto para cada obra, de acordo
com o modelo fomecido pelo MEC. Todos os pareceres foram enviados ao leitor crítico para o
teste de consistência tanto das razões de aprovação quanto de reprovação. Se necessário, novas

rodadas de debate entre as duplas eram feitas. Ao fím, cumprindo as exigências do edital, os

pareceresforam validados pela coordenação.Cinco livros, dos 12 avaliados, leram aprovados
para integrar o PNLD de 201 8.

Ê

Os pueceres foram enviados ao revisor de linguagem.

g.

Findo o processode avaliação, a coordenaçãopedagógicapassoua produzir a seção

referente à Sociologia do Guia do PNLD 2018, a qual continha: in#odução e análise do
processode avaliação, orientação aos/àsprofessores/asquanto ao papel do livro didático na
processo de ensino e resenhasdos cinco livros aprovados, cujo intuito era oferecer ao corpo
docente descrições pomienorizadas de cada obra 6 indicar alcances e limites como forma de

possibilitar ao/à professor/areconJiecerqual obra seria a mais adequadapara o seu contexto
escolar e seu plano didãico.
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h.

Dessa fomla, em julho de 2017 cumpríamosrigidamente o prazo estabelecidopelo

MEC e entregávanlos à sociedade brasileira um trabalho de alta qualidade que pode nortear em
2018 as escolas públicas na escolha dos livros didáticos.

i.

De acordo com exigências do edital, as obras usadas para avaliação faltam efêtivamente

descarnadas
ao âim do processo.

Nluito embora tenhamoscumprido sem atraso a entrega do produto Hmaldo trabalho -- o Guia do Li\-ra
Didático em Sociologia -- houve repetidos acasosna execuçãofinanceira do Convêhio. Isso se deu pelas
seguintesrazões:
a.

O MEC a#asou o repassados recursos previstos ao PN].D. Muito embora o convênio

tenha iniciado sua vigência em novembro de 2016, os recursos foram depositadosna conta da
Unicamp em 12/06/2017. Isso significa que, para não aüasar a entrega do Guia, toda a equipe
começou a trabalhar antes dos recursos serem depositados. Dessa comia, mesmo o seminário de
avaliação ocorreu antes do depósito e sua execução se deu porque o MEC usou verba própria

fora do convênio -- para o pagamento de diárias e transporte dos participmtes e os
coordenadores institucional e pedagógico usaram seus próprios recursos paa o aluguel de sala
de reunião na Unicamp. Essa é a razão para que não tenhamos usado os recusos para seminário

de avaliação que foi prevista no convénio e, dessa forma, estejamos nesse momento
devolvendo-os ao govemo federal.

b.

Recebido o recurso, passamosao pagamento da equipe envolvida nos trabalhos. Foi

neste momento, contudo, que a Unicamp e o MEC hos avisaram que poderia haver problemas

jurídicos para essepagamento.O caso levou a uma troca de comunicações.Em suma,houve
uma interpretação do MEC de que haveria um impeditivo para que a tJnicamp, por ser uma

Universidade Estadual, pudesse receber recursos de ente federal e contratar fiincionários
públicos pma sua execução. Isso afetmia praticamente todos os profissionais envolvidos. Foi

apenasno dia 22/12/2018que os pagamentosforam liberadospor Unicamp õ.MEC e puderam
ser executados, ao menos aos profissionais que não eram funcionários da Unicamp

c.

Surgiu, então, o outro problema que também levou a uma série de comunicações entre a

Unicamp e o MEC. O caso se referia ao pagamento dos profissionais da Unicamp, sendo que a
3
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os de terceiro, enquanto a
previsão feita para este pagamento pelo MEC se referia a serviç
Uniçamp entendia que seus funcionários deveriam receber como complementaçãosalarial. O
caso só íoi resolvido em 19/10/2019.

d.

Estes três percalços nos ]e\-arain a: ]) pedir duas prorrogações do convénio. o que o

legou a ser encerrado finalmente em 21/10/2019; 2) a não conseguirmos realizar um segunda

seminâio de avaliação que estavaprevisto no plano de trabalho inicial. De toda comia,
reaüímamos que o comprometimento da equipe com a educação brasileira garantiu que nada
afetassea en&ega, no prazo, do produto contratado.

3.

Dos benefícios alcançados

Dentre ós benefícios viabilizádbs pelas anõesrealizadas no âmbito do Convênio foi possível:

Garantir a adequaçãodos livros dídátiços de Sociologia a serem distribuídos em fado o
território nacional aos princípios da Constituição Federal,da Lei de Diretrizes e Basesda Educação,
Estatuto da Criança Gdo Adolescentee Diretrizes Curriculares Nacionais.

b:léHlilBlil# ::::;;]
Campinas,
24deJaneirode2020.

Pro:í Dr. Michel Niçolau Netto
Matrícula30.483-5
UNICAMP/nCH
Executordo Convénio
CoordenadorInstitucionaldo PNLD 2018 - sociologia

Prof. Dr. Sávio ;Machado Cavalcante

Maaícula30 660-8
UNICAMPnFCH
Executordo Convênio
Coordenador Pedagógico do PNLD {0 18 - sociologia
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FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN'l'O DA EDUCAÇÃO

Setor Bancário Sul, Quadra 2. Bloco F, Edifício ANDE- Bairro Asa Sul, Brasílía/DF, CEP70.070-929

Telefone: 0800-616161 e Fax: @faxLunidade@ - https://www:fede..gov.br

TERMOADITIVODEVIGÊNCIA
Processo n9 23034.048035/2016-11

SEGUNDOTERMO ADITIVO AO CONyÊNIO N.e
842244/2016, QUE ENTRESI CELEBRAMO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÃOFNDE E A UN IVERSIDADE ESTAD.UAL DE CAMPINAS - SP,
COM A ENTERVENIÊNCIA DA UNIÃO, REPRESENTADA

f

PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NESTE ATO
REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO

BÁSICA {SEB), PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, Autarquia
federal vinculada ao Ministério da Educação- MEC,criado pela Lei n.Q5.537,
de 21 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.g 872, de 15 de setembro de 1969, inscrito no CNPJ/MFsob o n.g
D0.378.257/0001-81,Unidade Gestora 153173, Gestão 15253, Unidade
Gestora secundária: 152174, sede em Brasília-DF,no SBS,(ILuadra02, Bloco
F", neste ato representado

por seu Diretor

de Gestão, Articulação

e

Projetos Educacionais, LEONARDO DE soUZA LEÃO, residente e domíciliado

em Brasília-DF.portador da Carteira de Identidade ne 4173978, expedida
pela SSP/PE,CPFn9 881.038.034-72, nomeado pela Portaria n.g 189, de
].2 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 16/04/2019,
para ordenar despesas e assinar contratos, convênios, instrumentos

congêneres,bem como termos aditivos, com valores inferiores a R$
1.000.000,00(um milhão de reais), doravante denominado CONCEDENTE,
e
a Universidade Estadual de Campinas - SP, CNPJ nQ46.068.425/0001-33, na

Rua da Reitoria, S/Ng - Cidade Universitária - Campinas, neste ato
representado por seu Reitor, MARCELOKNOBELresidente e domíciliado em

CAMPINAS SPna Avenidados Lisiantos,n9 10 - AlphavilleDom Pedra,
portador da Carteira de Identidade nQ330661553 expedida pela SSP-SP,
CPF

nQ 032.487.608-42.doravantedenominadoCONVENENTE,
com a
interveniência da União, representada pelo Ministério da Educação,neste
ato representado pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃOBÁSICA(SEB),inscrita no

Fri''!:í;!$3
CNPJn9 00.394.445/0124-52, com sede em Brasília DF, na Esplanadados
Ministérios, BL. "L" - 5Qandar - Sala 500 -- Gabinete, neste ato representado
por seu Secretário, JANTO CARLOS ENDO MACEDO, residente

em BRASILIA-

DF, portador da Carteira de Identidade ng 12514075, expedida pelo SSP-SP,

CPFnP 038.515.528-06, nomeado pela Portaria n.Q1.558, de 15 de abril de

2019, publicada no Diário Oficial da União de -16/04/2019,doravante
denominado INTERVENIENTE,
resolvem celebrar o presente Termo Aditivo
em epígrafe, relacionado ao Processo n9 23034.048035/2016-11, proposta
Siconv ng 038576/2016, regendo-se pelo disposto na Lei ng 8.666, de 21 de

junho de 1993, no que couber, na Lei Complementar ng 101, de 04 de maia
de 2000, pelo Decreto Federal ne 93.872, de 23 de dezembro de 1986; no
Decreto Federal ng 6.170, de 25 de novembro de 2011; pelo Decreto n
6.094, de 24 de abril de 2007, pelo Decreto n' 5.504, de 05 de agosto de

2005, pela ResoluçãoCD/FNDEnQ 15, de 29 de março de 2011, pela
Resolução CD/FNDEng 16, de 13 de abril de 2011, regulamentado pela
Portaria Interministerial ng 507 de 24 de novembro de 2011, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULAPRIMEIRA- DO OBJETO
Estetermo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e do
prazo de vigência do Convênio ne 842244/2016 com base no inc. 11,do $1',
do inc. 57 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência fica prorrogado por 121 dias: de 23/06/2019 a
21/10/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃODO PLANO DETRABALHO

A reformulação do Plano de Trabalho de que trata a Cláusula Primeira está
consignada no Anexo de Cronograma de execução e desembolso e é parte
integrante deste aditivo.

CLÁUSUU QUARTA - OA PUBLICAÇÃO

.

A - ublicação deste termo aditivo no Diário Oficial será providenciado pelo
CONCEDENTE,
no prazo de até 20(vinte) dias a partir da assinatura.

CLÁUSULA QUINTA : DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais condições expressasnas cláusulas do
instrumento ora aditado, especialmenteem relação ao seu objeto, aos
direitos e obrigações das partes e à legislação que disciplina os convênios no
âmbito da administração pública federal.

E, por estarem de pleno acordo, firmam
Instrumento assinado eletronicamente pelas partes.

o presente

LEOPARDODESOUZALEÃO
DiRETOR DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROLE'rOSEDUCACIONAIS

MARCELOKNOBEL
REITORDA UNIV'ERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
CONVENENTE

JÂNIO CARLOS.ENDO MACEDO

SECRnÁRlo OE EoucAÇÃo BÁsicA (SEB)
INTERVENIENTE

da

fevereiro de 2016.

Ê

fevereiro

de .2QJ:6.
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
COORDENAÇÃO

DE PESQUISA, PROJETOS E CONVÊNIOS

IINICAhdP

Campinas,18 de fevereiro de 2020

OF. CPPCon- 001.20201aentre ppGHIFCH/UNICAMPe École Pratique de Hautes Etudes.

SenhorDiretor

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do Instituto, a
solicitação de Acordo de Cotutela entre o Programa de Pós-Graduaçãoem História do

FCH/L}NICAMP
e o Programade PósGraduaçãoem EstudosMedievaisda ÉcolePratiquede
Hautes Études, na França
n
ora i Lubarino
ItJno de Doutorado
IJ
a
Dogmas
Morais
g
Este acordo visa atender o pedido do a n
LJ

orientando do Prof. Dr. Luíz Casar Marquei Filho
l .qsa
missão
de Pós

Por Fim informo que a abertura do Acordo foi aprovada pela Ca
Graduação do IFCHem reunião realizada no dia ll de Dezembro de 2019.

ReginaldoAlvesdo Nascimento
Supervisor- CPPCon
EFCH/UNICAMP

Matr. 298226

ILMO. SK.
PROF.DR. ÁLVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DD. DIRETOR DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CEP 13083-896, Campinas. SP, .Brasil. Tel.= (5519) 352

e-mail:

450

rl nn 1'1'7 =l
ACORDO DE PROGRAMA DE DOUTORADO EM COTUTELA

ENTRE
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). endereço: Cidade Universitária
Zeferino Vaz. Barão Gera do, CEP 13083 970, Campinas

São Paulo (Brasil). .repres.untada

pela Pró-Reitera de Pós-Graduação, Profa. Dra. Nancy LOPES GARCIA, e a Comissão de PósGraduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNtCAMP, representadopelo
Coordenador Michel Nicolau Netta.

A ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE).
Paria. trança

representada

pelo seu

Presidente.

doravante déslgnada Individualmente coma Parte ou

F-75014

rue

VERDIER.
Partes.

de oportunidades
para promover o

de trabalho em
múltiplas

Considerando que as Partes desejam estabelecer
Cotutela e os
Acordo de Programa de Dautarada
relação à condução desse Acordos
@

,e regras que
de cadq#f

0

com

no âmbito da criação de

As Partes aceitam de comum acordo as
um Programa de Doutorado em Cotutela
CLÁUSULA PRIM

os

Instituições, e se
cada institui-

suas defesas

ambas as
toramento#'coordenados
:teses. outorgar-lhes o título de doutor em

B
2.1
instítuiçé

da
programas de
boutarado em Cotuteia("Programa").

instituição

jprão p:

2.2.

deverão ser
regulamentações

em um Programa de Doutorado em Cotutela específico
de Doutorado de Dada Instituição de acordo com as
de cada uma delas

S !;::l:EÜIEIE2.;.3H:!
:liÜlgEãlâ
IXB:JI
as estudantes inscritos na UNtCAMP

2.5.
Cam a consentimento do Aluno, cada Instituição providenciará à outra Instituição
documentação necessária para verificar a admissãodo Aluna ao seu programa de doutorado.

1]00C*.?
4

ai,deão g gFg111:til$Ellll
l
aos alunos dos programas regularesde doutorado em suas respetivasinstituições

2.7.
Os detalhes do Programa de Doutorado em Cotutela para um Aluno específico
incluindo as datas de Início e confusão. detalhes das datas do exame de qualificação.as
regras e procedimentos que serão seguidos para a defesa da l:ese, Q local da defesa da tese,

ããk:nã$$i\iiv

nzã

em Cotutela.

C)Formulário do Acordo de Programa de Doutorado em
Cotutela") Anexo l ao presente Acordo, deve ser preenchido
a cada Instituição.Se aprovado.deve ser assinado pelas
e pelo
nstituição. bem como pelos
em
Co
detalhes do Acorda de Programa de Doutorado

2.8.

("Formulário

de

e .apresentado

em.cada

alterações aos

rto Formulário de

Cotutela devem ser aprovados por escrito por ambas as

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS TAXAS E INFO
O presente acordo não acarretará. para
financiamentodo aluno.
3.1

:ÕES FINANCEIRAS
.ao

Os

3.3.

algum tipo de bolsa.
CLÁUSULA C

eira. o aluno deverá contratar um seguro

Durante os períodos

das instituições é
seguro de bens pessoais para os

Cotutelade cada aluno deverá ser

Orientadoresdo Aluno

5.3.

Afastamentos da Aluna devem ser aprovados pelas autoridades competentes de

ambas as instituições

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIENTAÇÃO
6.1.
Cada Instituição designará um Professor como Orientador da Tese. As competências
atribuídas ao orientador pela Arrêfé du 25 ma/ 2076 em Fiança e pela Deliberação CONSU-A
2

nníl f'i*/''}
10. de 11 de agosto de 2015 (UNICAMP - Brasil), serão exercidas conjuntamente pelos dois
orientadores de tese.

6.2.
Os dois Orientadores devem exercer conjuntamente a função de guia científico do
Aluno e são responsáveispela educaçãode doutoradoe formaçãoem investigaçãodo Aluno.
Cada Orientador é responsável por fornecer aconselhamento e assistência ao Aluna, enquanto
ele estiver em sua Instituição.

6.3.

Cada Orientador deve garantir que o outro Orientador seja informado sobre o

progresso do Aluno e notificado se surgirem problemas relacionados com o progresso do Aluno

no Programa de Doutorado em Cotutela
Cada Orientador é responsável por assegurar que o outro Orientador esteja ciente de
todas as atividades de investigação nas quais o Aluno está
6.4

I' dur nte o Programa de

Doutorado em Cotutela.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DEFESA DA TESE

7.3.

a

O local

especificados no Fo

redigida e defendida serão

to de (lj@Íutela.

da

um re
defendida

em inglês.

nacionais dos dois países será completada por

naoutra

um

7.6.

W

indicada no formulário do acordo
1) e será completada por um resumo

A

será composta
orientadores da
em cada Instituição

parceiros
da defesa designada pelos
cinge membros titulares dentre os quais estarão os dois
ores devem ser aprovados pelas autoridades competentes

CLÁUSULA OITAVA - DA .PROPRIEDADEINTELECTUAL
8.1.

Os direitos relativos à propriedade intelectual resultante dos trabalhos realizados no

âmbito deste convénio estarão sujeitos às disposiçõeslegais vigentes nos países das
instituições participantes.
8 2.
No caso de criação de invenções. aperfeiçoamentos, inovações, etc. por meia das
atividades objeto do presente acordo. fica estipulado que

3

8.2.1. Os direitos relativos à propriedade intelectual sobre qualquer criação desenvolvida no
âmbito deste convênio pertencerão à Unícamp e à EPHE, em partes iguais
8 2.2. As Partes obrigam-se a recíprocas comunicações no caso de serem obtidas resultados
suscetíveis de proteçãa, mantendo o sigilo necessário para proteger tais resultados.

8.2.3. As Partes obrigam-se a outorgar procurações necessárias par? ..o .registro da
propriedade intelectual resultante deste acordo, sempre que necessário e solicltaao pela pane
responsável por requerer a proteção

8.2.4. Havendo interesse das Partes na proteção dos direitos mencionados na cláusula 8 2.1.
seus custos e gestão serão regulados em termo aditivo própria, de acordo com a legíslaçãa
vigente.

mencionadas
ou o uso livre

Havendo interesse das Partes na utilização e licenciam
a cessão.:
na cláusula 8.2.1. os custos, a gestão, o
serão regulados em termo aditivo próprio, de acordo cam a

8.2.5.

CLÁUSULA NONA - DA CONFIDENCIALIDADE

9.2.

e de outro tipo sobre

infi
em Cotu

As instituições concordam em

os Alunos matriculados no Programa
realização do Programa. Cada Ins
dos Alunos que Ihe foi
apenas para os fins do Açg11go.
Tais
forneceu a
da

retera

medida necessária para a
de todas as
g
as 'Informações

ser di\

a terceirossen o

CLÁUSULA D

por danos e prejuízos decorrentes

Di'GRUTAS
na execução e

busca

uma solução

indicarão, de comum acordo:

da presente
Na
terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA

Este Acordo de Programa de Dautarado em Cotutela terá uma duração de cinco anos,
automaticamente renovável, a menos que um dos dois estabelecimentos manifeste. com um
avio previa de três meses. o desejo de termina-lo. assegurando a continuidadepara as
cotutelas em curso. Para cada estudante. as condições de inscrição serão definidas em termo
aditivo à presente Acordo.

E por estarem assim justas e acordadas, as Partes assinam o pres:nte termo em três vias no
idioma português e no idioma francês. de igual teor e para um só efeito

4

Cnu!] Ü :,;:'?
Campinas, ..... de

de

Profa. Dra. Nancy LOPES GARCIA

Pró-Reitorade Pós-Graduação
UNICAMP

Michel Nicolau Netto

Coordenadorda CPG

Paria, ... de

de

Jean-Michel VERDIER
Presidente
Ecole Pratique des Hautes Études

ANEXO 1. FORMULÁRIO DO.ACORDO DE PROGRAMA D.E DOUTORADO 'EM .COTUT.EÇ4

ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS E A ECOLE PRATIQUE DES
HASTES ÉTUDES (EPHE)

DogmasMorais Lubaliüo

Nome do aluno:
Nacionalidade

endereço de e-mail

dmlilb

Qualificações educacionais
W

2017

S;;;a;i;;;;éã;'a;'üüicwF

2019
Data de Início
Início do Programa

de

201 9

Doutoradoem Cotutela
Õãtà ÓfeviÉta de conclusão (OBS

não pode ser posteriora data

2022
e

lralizaçáo do aluno)
Períodos propostos de estudo em
cada Instituição
int(

des

UNICAI

&
Ü

Dadosdos Orientadores

Pratique

H:Wês Études

iüü'" ] éêi

Nome

des

Filho
Professoly©outor

Qualificação

e-mail

Professor Doutor

Arte l

História
)val

Área de Pesquisa

..Olivier Boulnois

Filosofia e

Religião

medievais

tlngi!:se l boulnois.Qlillig!@gDg!!:

in

k
SUP

Bolsas E

cole
Pratique
Hautes Études

}s Financéii:ÓI

des

Bolsa FAPESP
L icanographie de la Messe ae saint uregotre : imagem
et réalisme eucharistique en France à la fin du Moyen

ExigênciasAcadêmicas

Local da Defesa da Tese

UNICAMP

!cole
Pratique
Hautes Études

des

A tese se
Campinas

A tese será redigida em francês, com um resumoóm
português e outro em inglês.

Idioma da defesa oral da tese

A tese será defendidaem francês, com um resumo
oral em português.
6

Na

Pratique
Hautes Etudes

a serem conferidos ao Aluno
após a defesa. com êxito. da tese:

em

[)iplóMé de

Études Médiévales

Data/Local:

Data/Local

Profa. Dra. Nancy LOPES GARCIA
Pró-Reitorde Pós-Graduação
Universidade Estadual de Campinas

Prof. Dr
Presidente da
Études

W

W

Prof. Dr. Luiz lesar MARQUEI FILHO
Orientador, Universidade Estadual de
Campinas

Doglas MORAIS 'LU

Aluno de Doutorado

ler B©ULNO1S
itique des

#'

UNIVERSIDADE E$1'ADUAL DE CAMPINAS

INSI'ITUTODEFILOSOFIA
E CIÊNCIAS
HUMANAS
CaOIRDENADORIA DE GRADUAÇÃO

campinas,27 de/evereiro de cozo.0 0 0 0

OFíCiOC6-iFCH05/2020

ASSUNTO: REVALIDAÇÃO DE DIF'LOMA -- VENUS GABRIELA DE BIASI CRUZ

Prezado Diretor.

Encaminhámos o parecer da Comissão Docente, corriposta pelos docentes: Prof.
Dr. Nlarcos

Tognon,

Profa.

Dra. Josianne

Franzia

Cerasoli

e Profa.

Dra. Cristina

Meneguella, referente à Revalidação de Diploma de Graduação de Aurquitetura e
Urbanismode VemosGcabrielade Biasícruz, o qua! solicitamos que seja referendada
r)ela Congregação

do IFCH, conforme

determina

o artigo lg da Deliberação

CONSU-A-

016/2011 de 02/08/201-1 e o Regimento Geral dos Cursos de Graduação, Seção lll

CapítuloV[[,artigo ].]].
Cordialmente

$
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limo. Sr.
Prof. Dr. Alvará Bianchi
[)iretor do IFCH- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina S/N - Campinas SP- CEP;13083-865
Telefones: l1.913521 1577/ (1g) 3521 1944- e mail; gradifch@unicamp-br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COORDENADORiA DE GRADUAÇÃO - COMISSÃO DE GRADUAÇÃO EM iliSTóRiA

Campinas, 27 de fevereiro de 2020.

ASSUNTO: REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA -- VENUS GABRIELA DE BIASI CRUZ (OI P 1590

2018)

A Comissão de Graduação em llistória referendo a parecer emitido pela
comissãodocente, composta pe]os docentes: Prof. Dr. R/barcos
Tagnon, Profà. DI'a.

Josianne Francia Cerasoli e Profa. Dra. Cristina Meneguello, designada pela
Coordenadoría de (graduaçãoem História para avaliar o processo de Revalidaçãode
l)idioma de Graduação em Arquitetura e Urbanismo de VersusGabríela de Biasi Cruz,
obtido em maio de 2015 junto à Universidade de los Andes, Venezuela.

Cordialmente
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Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cara Coralína S/N

rapinas-SP-- CEP:13083-865

Telefones:(19) 352:L1577/(19) 3521 1944 -- e-mail: gradífch@unicamp br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITÜTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS]IUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

D000Ç.3

A CON,nSSÃODE PÓS-GliADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FE[,OSOF'nE CIÊNCIAS HUMANAS DA
UnlxrEKSinADn ESTADUALDE CAMPINAS,em ] l de dezembro de 20 19, aprova o credenciamento
do Prof. Leandro Alvos Teodoro como professo! permanente no Programa de Pós-Graduaçãoeln
História. para orientar e dar aulas.
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PROF. DR. ÍWI(jHEL NICOÊ)[U NETTO
COORDENADOR GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCl{/UNICAMP
NÜ'lÜCULA 304835

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMnN AS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMJ\NAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

ITUHXIT:l:Hl:lÍl;XH:dlEI.il
Filosoüta, para orientar e ministrar aulas.
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PROF. '.DR. IbÜCHEL NICÕLAU NETTO
COORDENADOR GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

IFCF#UNICAMP
MAIÜCULA 304835

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITU'ÍO DE FILOSOFIA E(I:IÊNCIAS HIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GliADUAÇÃO

A COMISSÃO O]I PÓS-GRADUAÇÃO OO INSTOU'lO OE FE[,OSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNlyERSIDADEESTADU,u.OE CAMPINAS.em ]] de dezembro de 2019, aprova o credenciamento

da Profa Carolina Parreiras Silvo como prohssgra colaboradora no Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social, para orientar aluno. ,/ . ,,:

/u' IÀ{.p
PROF. DR. MIéHEL NICOI=XU NETTO
COORDENADOR GERAL DE P(5S-GRADUAÇÃO

IFCHAJNICAMP
MA rRÍCUIA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
SUBCOMISSÃO DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

UNICAlüP

eCiênÉiã Ruma s

DELiBERACÃO ppGCSnECn o04/2018

A SUBCOMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS OO INS'nTUI'O

OE

FILosoPIA E CiÊNciAS HIUMANAS DA UNlyERS.IDADEESTADUAL DE CAMPINAS, em

reunião realizada em 22 de agosto de 2018, aprovou a renovação do vínculo do
Professor Giovanni Antonio Pinto Alvos, como professor colaborador, por mais 2
anos, contados a partir de 01 de março de 2019.
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PROSA. DRA. ]SADORA L]NS FRANÇA
COORDENADOI{ DA SUB-COIVnSSÃODA PÓS-GRADUAÇÃO

CIÊNCIAS SOCIAIS

IFCl]/UNICAMP
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUBIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
SUBCOMISSÃO DOUTOJiADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
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DELIBERAÇÃO PPGCS/IFCH 004/2020

A SUBCOMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS OO INSnl'UTO

n]e:;
n f13'?

OE

Fn,OSopiA E CiÊNciAS HUMANAS DA UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS, em 13

de fevereiro de 2020, aprovou ad rcyêrendz/m,a renovação do vínculo do Professor
Antonio Florentino Neto, como proíéssoracolaborador,por mais 2 anos, contadosa
partir de 13 de agosto de 2019.
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COORDENADORDA SUB-COMISSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
CiÊn CLÃSSOCiAiS
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Solicitação de Prorrogação de prazo de integralização

u.Nl;eAidp
Campinas, 14 de outubro de 2019

llma. Coordenadora do Programa de Pós-Graduaçãoem Antropologia Social
Instituto de Filosofia e CiênciasHumanas/Unicamp
Profa. Dra. Joana Cabrasde Oliveira

PrezadaCoordenadora

Venho, através desta, informar sobre a situação da dautoranda Magra Lafoz
Bertussi, Registro Acadêmico 192331. Mayra L. Bertussi é doutoranda e minha
orientando no PPGAS/Unícampem regime de co-tutela entre a Unícamp e a Ecoledes
Hautes Études en Scíences Sociales (ÉHÉSS/Paria,França). Na ÉHÉSSseu trabalho é
supervisionado pelo professor Dr. Afrânio Garcia.Sqatese concerne a construção social
da qualidade dos queijos d'appellations d'origine contrâlée {AOC)da região francesa da
Auvergne. Mayra Bertussi é bolsista Fapesppelo PPGAS/Unicampe sua bolsa encerrase em novembro de 2020.

A matrícula de MayraL. Bertussíno PPGAS/Unícamp
foi efetivadacom a
assinatura da convenção de co-tutela no início do segundo semestre de 2015 e, com
isso, a integralízação do prazo para a defesa da tese da doutoranda é agosto de 2020.
Considerando que o professor Afrânio Grada e eu compartilhamos a orientação
da tese de Mayra L. Bertussi desde o início e que a defesa deve contar com uma banca
mista de professoresfranceses e brasileiros; que o mês de agosto na Françaé um

período de férias de verão e a5 Secretariasdas Instituições funcionam muito
precariamente - fato que dificulta e até impossibilita a participação de professores
franceses,pois o encaminhamento de documentos e assinaturas não pode ser digital, o
que torna a presença das e dos secretários imprescindível - e que a bolsa Fapespde
Magra Bertussi se encerra em novembro de 2020, solicitamos a prorrogação do seu
prazo de integralização no PPGAS/Unicamppara o final do segundo semestre lesivo de
2020 (dezembro/2020).

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer outras
Informações e esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente.

Prof.; DraEmílla Pietrafesa de Godos
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A COMISSÃO:DE :PÓS-GRADUAÇÃODD INS'r]TUTO DB F]],OSOFIA E C]ÊNC]AS HUh4ANÁS DA
UiÚIVEK$!DÁijE E$'1'ADÇi4b DE C41aplNÀg.. ?m ll dç dezembro,dõ 2019; aprova a prorrogação da

Vigência da cotütela entre a EFIESS - Ecale. des Hàtltes ÉWdes en Sciencos Sõçiãles e a
Universidade.Ebtadu41dê campinas .até dezembro/2020,para defesa de doutorado eln
Antrapóli5giq: Sõéial d& aluna +laWa La6pz BerUssi.
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B CIÊNCÍ.\S HUMANAS

PA

Univ n$r AOE ES'rAnuAE,on CAhipiuAS, on'i 11 de &vereifo de 2020 aprova a(/ /'q& enazflma
subçQzlli$$ão
de Pós«Graduação)
e»!
l Ciências Sociais:
PI'QÍa Angela Mal'i8 Can eíi'q A.ra(!jo (çCaoldgnado!'a),
! iof'. Ântcjn io /4ugu$EOAi:a:n es Neto,
! ofa CEEI
01i11aCanEarino Roda'i©!ç$,

})rof'aNaEaliaCorazza Paclov&ni,
Profã Nasllieli Ceçilia 8angel].Gera,
!)I'oh Taniele Cllstínn Rui ©
Prof. Tllomas Patriel{ [)\t'er.
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})RÇ)F. ])R, ]WIC}IEb NICQLAIJ NETA'Q
COOllDENADOR GERAL:,PE PÓ$-GRADUAÇÃ.Q

!FCH/UN'lCAMP
UArnícliLA
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{IN!\'BR$ÍDAPE ESTADUAL I)E CAN[PINAS
!N$1'ÍTUI'Q
Fn,O$OFIA E ÇÍÊ elAS 1{UNgA AS
CohíiSsÃO nE Pós-Gi:AnuAÇÂa
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A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO I)O INSTITUTO 1)13FT].OSOF]AE C]ÊNCIAS HUh4/\NAS DA
Uml'v'nRSinADeESTADUALDE CAFvll'JNAS,
ein 1 1 de dezembro de 20 19, aprova as indicações dos
alunos: Matheus de Oliveira Peneira (representante discellEetinlar) e GabiieLq DorJ:ielçsFelreira

da Costa(]çprcso] tanto discente suplente) do Prog['a]na de Pós-G]'adia.ção em ]telações
late naçiqnai$:
6

PROF. ])R. ]WICIIEL NICOLAU Nm"TO
COOROENAOOR
GERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

IF'CH/UNICAMP
UArMCULA 304835

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
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INSTITUTODE'FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
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nstituto de F
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Campinas, T7de janeiro de 2020

Processo:

09 P 25598/20 1.9

Interessados

IFCH

Assunto:

Promoção por Adéritoao Nhel Ms-5.1

APROVO
ad referendum
da Congregação
do instituto
de Filosofia
e
Ciências Humanas, a inscrição da Profa. Dra. Andréia Galvão, bem como a
composição da Comissão de Avaliação para Promoção por Mérito ao nível AAS5.1 - Professor Associado 1,composta pelos seguintes membros: Titulares: Prata. Dra.

Rachel Meneguello jIFCH/UNtCAMPI,Prof. Dr. Aivaro Gabríel Bianchl Mendez
jirCH/UNICAUPI,Prof, Dr. Roberto Luiz do Carmo jIFCH/UNICAMPI,Prosa.Dra.
Mana da Graça Druck de faria IFFCH/UFBale Prof. Dr. Ruy Comes praga Neto
IFFLCH/USPj;
Suplentes: Prof. Dr. Fernando Teíxeira da SalvajIFCH/UNICAMPIe Prof
[)r. Jorre Lu]zSouto b/pior ]rD/usp]

# É:?. J..
P
Prof. Dí. Alvará GabrielBiaochi Mendoz

Dlretor
IFCH / Unlcamp

Matrícula 286817

CidadeUniversitária Zeferíno Vaz, RDaCora Coralína, 100 -- Campinas/SP- CEP: 13083-896Telefones
(19) 3521 1579 / 1581

e mail: dirifchg@maicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS

!Jlyl CAIAR

:uto de

e C.ían(ías H lllnqnas

Campinas, 21 de janeiro de 2020

Interessado:

THOMAS PATRICK DWYER

Departamento:

Sociologia
RelatórioPeriódicode AtivídadesDocentes

Assunto:

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas,o relatório periódico de atívidades docentes do Prof. Dr.
Thomaz Patríck Dwyer. referente ao período de 01/6/2014 a 31/5/20] 9
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Diíetor-A

rota.do

Ifctl / Unlcarnp'
!@ trlcuta 29028Q

Cidade Universitâia Zeferino. Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP -- CEP

(l g) 3521 1579 / 158]

e-mail: dirifth@unicamp.br

!3083-896 Telefones
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UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE SOCIOLOGIA
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ASSUNTO: Relatório de Atividades Docentes

Senhor'Direto+

En.caminhamos para aprovação da Congre.cação o Relatório de Atividades

Docentesdo Prof. Dr. Thomas Patrick Dwyer referente ao período de 01/06/2014 a
31/05/2019
AtenciosaMente
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limo. Sr.
Prof. Dr. A]\-aro Gabrie] Bianch] Mendez
DD. Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora CoEâlina, l QO Campinas,'SP

Telefones(1 9j'3S211 576 T e-mail; ifbhsaci@unicalnp.br

CEP: 13083-896
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE pÓS-GRADUAÇÃO
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários
Parecer
Nos cinco anos abarcados pelo relatório apresentado, o professor Thomas Patrick

Dwyer (professor titular desde 2011) se envolveu em atividades das mais
diversificadas, atuando dê modo decisivo seja no âmbito do ensino (graduação e,
sobretudo, pós-graduação), seja no nível da pesquisa
Destaca-se. a este respeito. a participação decisiva do docente na formação de
redes internacionais de pesquisa e ensino (relacionadas aos países dos BRICS),

com resultados institucionais de forte impacto para a pós-graduação.
materializados, por exemplo, na formação do BRICS Nelwork University e, mais
especificamente na UNICAMP, do Centro de Estudos Brasil-China, por ele
coordenado desde 2014, e do CASS-Unicamp Centro de Estudos sobre a China,
criado em 2019.
Tom Dwyer encontra-se credenciado como membro permanente em dois
programas de pós-graduação do IFCH (Sociologia e Ciências Sociais), orientando

sobretudo projetos (9 no total. concluídos ou em andamento, nível mestrado e
doutorado), relacionados às suas pesquisas atuais em torno da sociologia nos

países dos BRICS e/ou sobre as relações entre Brasil e China. No PPG em
Ciências Sociais, é responsável por uma das linhas de pesquisa. focada em
pesquisas sobre a relação Brasil-China.

Nesse período, Tom Dwyer coordenou e/ou participou de vários projetos de
pesquisa com e sem financiamento, em nível nacional e internacional. Destacamse, por exemplo, o prajeta vinculado à CAPES, "BRICS Sociology: Development, in
equality and Dialogue", aprovado em 2015. ou a bolsa de produtividade - nível IC.
vinculada ao CNPq, concluída em 2016. igualmente sobre as relações entre Brasil
e China. Vale registrar também financiamentos junto ao CYCRC e ao IPEA. Tais

projetos permitiram intercâmbio de aluno entre os países, contribuindo para a
internacionalização da nossa pós-graduação.

Relatório de Ativídades Docente
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Ademais, apresentou relevante produção bibliográfica, em revistas e/ou livros 41(IÍ. n fJ 8
nacionais e internacionais de boa circulação. No total, foram 8 artigos e 9 capítulos
de livros publicados, além de 3 livros co-organizados. Tom Dwyer participou

também da organização de eventos e atuou como membro da direção de
associações nacionais (SBS) e internacionais da área de sociologia e/ou Ciências
Sociais. Participou da editoração da revista Hermés, vinculada ao CNRS (França).

Foi agraciado,em duas ocasiões(2014 e 2018), com a medalhade prata da
Academia Russa de Ciências.

Por fim, a pouca atividade administrativa interna se justifica em função dos
esforços relatados para alavancar a construção institucional do Centro de Pesquisa
Brasil-China.
Por tudo isso, recomendo a aprovação do relatório.

FABIO MASCARA QUERIDO
. . . ...'-----..
IFCH/DS INSTITUTO DE FILOSC)FIA E CIENCIA5 HUlvlAI A
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Conclusão: .Aprovado

Comentários
No que diz respeito ao trabalho realizado junto à graduação em.Ciências
Sociais, o professor Thomas Dwyer ofertou discipli.nasobrigatórias na maior
parte d'os anos em análise. Ele se dedicou especialmente à disciplina .Sociologia
de Weber. Orientou uma monografia e uma IC; supervísionou dois pósgraduandos que realizaram programa de estágio docen.te(PED).,e .um
estudante de graduação dentro do programa de aperfeiçoamento didático
(PAD)

Prof. Thomas necessitou reduzir provisoriamente o tempo dedicado à
graduação para viabilizar a abertura.de uma nova frente de.trabalho
relacionada' à criação de uma linha de pesquisa no .doutorado em Ciências
Sociais voltada para os estudos Brasil-China. O trabalho árduo e constante para
consoHdaressa inha gera seus primeiros frutos, a considerar o número de
publicações realizadas no período que aborda os países do BRICS. Tomando em
conta a relevância estratégica de termos pesquisas devotadas à relação BrasilChina em nossa instituição, é compreensível a aposta feita, pelo .Prof. Thomas
em investir mais t ernpo na pos'graduação e na pesquisa. A'med.ida que essa
área de estudos se consolid'e cada vez mais, é bastante provável que.viabilize
uma rna or absorção de estudantes de graduação nesse projeto acadêmico..
Será muito inovador se em um futuro próximo pudermos contar com disciplina
eletiva para tratar do tema já na graduação também.
O professor apresenta uma f?redução acadêmica sólida e articulada! Seus
esforços de inovação e criação de novas redes de pesquisa devem ser
reconhecidos.

Diante do acima expostos, recomendamosa aprovação de seu relatório

]C)ICE
MELO
VIEIRA
IFCH/DD

- INSTITUTO

Relatório de Atividades Docente
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários
No que diz respeito ao trabalho realizado junto à graduação em Ciências Sociais, o .professor Thomas Dwyer aferiu
disciplinas obrigatórias na maior parte dos anos em análise. Ele se dedicou especialmente .à disciplina.Sociologia de
Weber. Orientou uma monografia e uma IC; supewísionou dois pós-graduandos que realizaram programa de estágio
docente (PED). e um estudante de graduação dentro do programa de aperfeiçoamento didático (PAD)
Prof. Thomas necessitou reduzir provisoriamente o tempo dedicado à graduação para viabilizar a abertura de uma n.ova
frente de trabalho relacionada à criação de uma linha de pesquisa no doutorado em Ciências Sociais voltada para os
estudos Brasil-China. O trabalho árduo e constante para consolidar essa linha gera seus primeiros frutos, a considerar o
número de publicações realizadas no período que aborda os países do BRICS. Tomando.em conta a re.levância
estratégica de termos pesquisas devoradas à relação Brasa.l-Chinaem nossa instituição, é compreensível a. aposta feita
pelo Prof. Thomas em investir mais tempo na pós-graduação e na pesquisa. À medida que essa área de estudos se
consolide cada vez mais, é bastante provável que viabilize uma maior absorção de estudantes de graduação nesse
prometoacadémico. Será muito inovador se em um futuro próximo pudermos contar com disciplina eletiva para tratar do
tema já na graduação- também

O professor apresenta uma produção académica sólida e aRictilada. Seus esforços de inovação e criação de novas
redes de pesquisa devem ser reconhecidos.
Diante do acima expostos, recomendamos a aprovação de seü relatório

JOECEMELO VIEIRA
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOF.IA E CIENCIAS HUMANAS

FOICEBELO VIEIRA
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIAE CIENCIASHUMANAS
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PARECERDA COMISSÃO DE pÓS-GRADUAÇÃO
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Conclusão: Áp/ovado

Comentários
A Comissão de Pós-Graduação acompanha o parecer do professor Fabio
Mascaro Querido, aqui copiado:

Nos cinco anos abarcados pelo relatório apresentado, o professorThomas
Patrick Dwyer (professor ti'tular desde 20il) se envolveu em at.ividades das
mais diversificadas, atuando de modo decisivo seja no âmbito do ensino
(graduação e, sobretudo, pós-graduação), seja no nível da pesquisa.
Destaca-se. a este respeito, a participação decisiva do docente na formação de
redes internacionais de pesquisa e ensino (relacionadas. aos países dos BRICS),
com resultados institucionais de forte impacto para a pós-graduação,..
.

gHÊhÊilHllt'ãEIH31::lEiRa?H:31
«;::

criado em 2019.

Tom Dwyer encontra-se credenciada como membro permanente,em.dois
programas de pós-graduação do IFCH (Sociologia e Ciências Sociais),
orientando sobretudo projetos (9 no total, concluídosou em andamento, nível

HÜ$1111]1111111
1?ÉEI:?HÊ:IIIGI
I:II:I:IÊ;I:

em pesquisas sobre a relação Brasil-China.

Nesse período, Tom Dwyer coordenou e/ou participou de vários projetos de

:.
medalha de prata da Academia Russa de Ciências.
Por fim, a pouca atividade administrativa interna se justifica em função dos
esforços relatados para alavancar a construção institucional do Centro de
Pesquisa Brasil-China.
Por tudo isso, recomendo a aprovação do relatório
BÁRBARAGERALDODE CAITB9....
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários
Ao meu ver, o desempenho apresentado pelo professor Tom Dwyer.reconfirma
sua atuação como referência numa área profícua. que é a dos estudos sobre a
nserção da China como potência cultural e çconâmica,.con.liderando es.se
quadro do ponto devista do lugar.das relações com o Brasil:.:Nesse.sentido,
consequência necessária foi sua atuação em.cursos de graduação e,
., ,
priortariamente,'pósl:graduação, com conteúdo.afe.itoao te.ma supra. alem é
claro da competência do professor em assumir disciplinas obrigatórias afeitas
às exigências de formação em sociologia clássica..A pes.quisa,.portanto, se
revela como suporte a partir do qual (i conjunto da produção.do professor
Dwyer se desenvolve. Um rápido'.passar de olhos pe.l.areferida.produçã.o revela
uma nítida inserção naquilo que é obrigatório, aos.olhos da universidade, como
condição da internacionalização das relações acadêmicas: .a.contribuição
bibliográfica eficiente, com artigos e capüulos de livros publicados,tanto
nacional quanto internacionalmente, assim como a .atuaçãojá antiga em
sociedade s académicas. !gualmente.

a orientação de mestrado e.

.

doutoramento, assim como a presença do professor em bancas de conclusão só
reforçam essa interpretação, na medida em que é frequente a atuação nas
áreas de Ciências Sociais e Sociologia.
O conjunto dos outros pareceres já deixa claro aquilo que, ncste texto. nao
passariade repetição.
Nesse sentido, a abrangência da atuação do professor Tom Dwyef aparece no
decorrer dos últimos anos como solo a partirdo qual se faz nece:ssárigremeter.
para uma clara compreensão

dos parâmetros

de uma Sociolog.ia

das Re.cações

Internacionais. Qual'quer cobrança acadêmica ou profissional deve restringir.:se,
à solicitação da continuidade do atual esforço. Portanto, minha recomendaçãoé
pela aprovação do relatório de pesquisa, peia qualidade do conteúdo
apresentado e promessa de futura continuidade.

JESUSCOSE
' RANIERI
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / !NTEGRADO
Conclusão: Aprovado

comentários
A Chefia do Departamento de Sociologia acompanha o parecer do professor Jesus Ranieri. aqui copiado:
Ao .meu ver, o desempenho apresentado pelo professor Tom Dwyer reconfirma sua atuação como referência numa área
profícua, que é a dos estudos sobre a inserção da China como potência cultural e econâmÊca,considerando esse quadro
do ponto de vista do lugar das relações com o Brasil. Nesse sentido, consequência necessária foi sua atuação em cursos
de graduação e. prioritariamente, pós-graduação, com conteúdo afeito ao tema supra. além é claro da competência do
professor em assumir disciplinas obrigatórias afeitas às exigências de formação em sociologia clássica. A pesquisa
portanto, se .revela como suporte a partir do qual Q conjunto da produção do professor Dwyer se desenvolve. Um rápido
passar de olhos pela referida produção revela uma nítida inserção naqiiilo que é obrigatório, aos olhos da universidade.
como condição da internacionalização das relações acadêmicas: a contribuição bibliográfica eficiente, com artigos e
capítulos de livros publicados. tanto nacional quanto internacionalmente, assim como a atuação já antiga em sociedades
académicas. Igualmente, a orientação de mestrado e doutoramento. assim como a presença do professor em bancas de
conclusão só reforçam essa interpretação, na medida em que é frequente a atuação nas áreas de Ciências Sociais e

Sociologia.
O conjunto dos outros pareceres já deixa claro aquilo que, neste texto, não passaria de repetição
Nesse sentido, a abrangência da atuação do professor Tom Dwyer aparece no decorrer dos últimos anos como solo a
partir do qual se faz necessário remeter, para uma clara compreensão dos parâmetros de uma Sociologia das Relações
Internacionais. Qualquer cobrança acadêmica ou profissional deve restringir-se à solicitação da continuidade do atual
esforço. Portanto, minha recomendação é pela aprovação do relatório de pesquisa, pela qualidade do conteúdo
apresentado e promessa de futura continuidade.

NAVIO MACHADO CAVALCANTE
IFCH/DS

- INSTITUTO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

r
i=iLtltc de

Ciênc Êasi luínarTa

Cütllpinas, 07 cielucrei:'o

clc 2011)

Rehtência: Ofício DA /' IFCt-l il" 003/2020

,\lÍ)nOvO

ad

?'cÍ/ê/,c/zdu/m da

Congregação

do

[nstitufo de Filosofia

e Ciências íiunlanas

o pedido de

renova.ção do vínculo

da Placa. Dra. Vamessa Roselm2ai'y

Lea no pt'ograina de Professor Colhi)Orador da UNIC/\h'íP,

jtlnto ao Dcpartanaento
dc Antropologia'TFCH,
l)ata o
período de 10/'março/2020 a 09/março/2022.

-{...o
fJ,.:;'CProf. Dr. Robeito Luíz do Cal'mo

Diretor-Associado
IFCH / Unicamp

Matricula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ]00 -- Campinas/SP-- CEP:33083 896
[elefoiles

1191 352] ]579/

}581 - e-!vInIl; dlrifch@aunicamp br

UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS

®@.

IN$?iTUTO DE FILOSOFIA g CIÊNCIAS HUMANAS

w%M;$'"'

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA
C.Íência.s l-'lunar.

no{l'.?.
) :.
Ca.nlpiilas,07 de fevereíio de 2020.
Oficio DA. / IFCH n' 003/2020

il},}l.a.Sr.

Prof. DI'. 4 va!:o Gabrie! Bianciti

Dil'etol- iFCH
UNICÀX@

Senjloi D.iretoi

Encaminho ao senllor o pedido de renovação do vínculo cla.Profh«Dra. VANESSA IROSEMIARY
LEA no pi'ograma do Professor Colaborador' da UNICAMP, junto ao Departamento de Antiopoiogía/iFCH,
para o l)el'iodo dc 10/março/2020 a Org/Jnarço/2022

Caso ílaja acoi'do quanto à solicitação:

}r'(:lfjl, pois é tlecessái.io
que o processode i'inovaçãodo vínculo sda concjuícíoem temlpo{iábíl l)aia,
$o$teriormeiate, cncatninhannos à. CPG/IFC]] a. solicitação de renovação do credencial lento da piofessola,
alltes do vencimento deste.

}.nformo a.indaque esta renovação de víi.óculo foi a})sovada pejo Depara:cimentode Antropologia/.{FCF{.

Sem inaís, al)toveito a aportLEnidadepara !eiterar ptotesi:oscleestima e consideração

Coidíalmente
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Êy!.oC©i-. Jo$é $1aRfício
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r.j'Ó

Priva

!«'

Amdion

,

Ar!-uÊI

,./K"«--"'""B4af:l'íçula
n' 301.286
Chefe do Depai' :a:tnentode Ant:ropoiogia
iFCH / UNICAIWP

CidcadeUniversitária Zeferiiio Vaz, Rua Cora Co!'alma, 100 -- Campinas/SP- CEP: 13083-896
Telcfhiles (19) 3521 1572 e-mail: danti'opor)üilicall}).bi'

®@,.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMFtNA$
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

W

Ciarlc la$ 1lumanas

Campincls: C)6de .R-veleiro de 2(}20

Retêrência: Ofício DA-lfch

APROVO

ac/

02/'2020

/'e/a7«endu/m da

Congregação

do

instituto de Filosofia c Ciênciasllunlatlas a renovaçãodo

vínculo da Piora. Dra. ] eHoisaAiidré Pontes no
progianta de Professor Colabclrador da i.-JNICAMI', .junto
ao Departamento de Alltropologia/IFCt],

para o pei'iodo

de 1 7/abri[/2020 a ] (5.''abii1/'2022.

,..'"
),

#

Prof. Dr/rei;--.

DÇreioí-;Xssoclüúo
tFCH i' unicamp

MaÍrçcuta.
290280

Prof. Dí. Roboíto Lula dü Calmo

Dtretor-Associado

IFCH/ Uniçamp
Matricula290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina. 100 -- Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones j191 3521 1579/ 1581 - e-mail: diritcll@aunicamp-br

UNIVERSIDADEESTADUAL'DE CAM'PiNoS
INSTITUTODE ?lLQ$OFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

qênW''

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
Cíênq:ias I'ii.ilnanas

0 fp il?.l Ü '/
Ca.tllpinas, OSde fevereiro de 2020

OgcioDA / IFCH n.'002/2020

Fro.f.Dr, A]l'at'o Gílbrie] Bi.anctti
!)h'etor - IFCÍ]
{jNiCÀMP

Senhor-Diletoi

Encam.ínllo ao senil.oro pedido de renovação do vínculo da Pi'o:h«Dia. ]-IELO]SA AN]:)]iE PONTES

no })roga'amade IPro$essorColaborado!'da.IJNICA.MP, jlmto ao Departamento de Antropologia/!FCH, pata o
pei'iodo de 17/abria/2020 a 16/abril/2022.
Caso lida acoJ'do q.Hálito à solicitaçã.o,

{11?41::Xljl,
pois é necessário que o processo (ile leliovação do virei.l]o se.ja coilc]uícÍo em tempo ] át)il ])ara,
posterionneiate: encaminl)arenas à CPG/IFCl-i a solicit«a-çã.ode rellovação do creciencialneítl-o, aní:es do
venciillei3to deste.

i.nfornlo alHeIaque esta renovação de vínculo foi aprovada apelo.[)apartamento de Antrollo]ogia/]FCH

Seill mais, aproveito a oportunidade apararei-tirai protestos de estima e consideração.

Cordialmente:

)
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;
<'
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j.

:;'

'}« ,,( b'i'hv.,'- t. i, 'g,/ L'''t l

Prof.' !)i. .lo>á l\liliri Ícif) ?iliba .\ndinn Ai'i'uli
''»

,

h4ati-Ícula

n' 30120Ó

Chefe do })et)ai'tatncti.f:o de Antropo}.ceia
Í'F'Cl:t / 'UIN'!CARO'P

Cidade Univeisitália Züferino Vnz, Rua Col'a Coralina, 1[)1) Campinas/S]
['e]efones (] 9) 3521 1572 e-itiall: dantlopo(P)unicaliill.hi

C'EP: 13083-896

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

#@.

INSTITUTODÊ FiLC$OFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Vã.:$ç$F "
"«l: #} .+

c,íõ FIClnsll

nG i] .1.1)13
C,atnpl-tias, 07 (te Jc\?ei'eil'o de 202{)

Retbrência: ofício DA ,''IFCll

/h.PliC)vO

ad

/'«bre/'zd /17 da

Instituto dç Filosofia
!inovação

n" 004,'2020

Congregação

do

e Ciências }lumanas o pedido de

do vínculo da pesquisadora Adx'ãaHla %gái"ia

VÊllãáHom]lo piogtanla

de Pesquisador Coiaboiador

UTqíCI/\b,'l!), .i unto ao Dcpaitanlento

de Antropologia/ÍFCÍ

da
[,

pala o período de 22.''at)ri1./2020a 2].''abii1/2022, sol)

supere'iscodo Prof. Dr. Onlai' Rit)eira Thomaz.

e..{:,:./4i/«-.
prof. Dr. Ràbeíto juiz do Caído

Diretor-Associado
IFCH / Unlcamp

Matrícula290280

Cidade Unixíersltáría Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] OO-- Campinas/SP -- CEP: ] 3083 E396

Telefones lt91 3523 1579/] S8} - e-nlaii: dirifch@unicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DeVAMP:NA$

®%,,

!NSTiTUTODE FILO$Q?lA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODe ANTROPOLOGIA

UNIA.A&#P
Ciências l-'lunanas

Campinas, 07 de fevereiro de 2020

08çio DA / ]FCl-lí n' 004,/2020

iiuto. Sr.
P}'o{. ])r. Álval o Gübl'ie} i3tallclli
]){retot' - liF'Cl{

UN}CAMP

Enchi il}.ho ao senhor' o ])adido de rellova.çãodo víltculo da pesquisadora A«DRIAN.A N{J411A

VILLALON no programade .Pesquisador
Colaborador
da UNICAMP,junto ao Departaineílto
de
Antropologia/iFClí, pala o período de 22/abril/2020 a 21/a.brio/2022,sob suRGI"visão
do Pior: Di. Olhar
Ribeiro Tllomaz.
Caso ilaja acordo quanto à solicitação,

!!!Ç!!, pois é necessário
quc o pioccssodç renovaçãodf vínculo selaconchiídoem tempollál)il pala.
posteriormente, encami1lharillos à CP(;/IFCH a solicitação de renovação do credeí2cÍa.mentoda pesquisadora,
antes do vencimento deste.

]lnfoinio aiitda que esta renovação (!e vínculo foi aprovada pelo DcpaKameikto de AntJopo:ogia/IFC:l-í

Sem mais, aproveito a o])ortunidade para reiterar protestos de estima e c013sÍdelação

Cordialmente

/

..,./-'''''''''«\

ía',:* ; .:.*li ;:il;
Prof.' l)I'. .rosé ÍÇTnui-leio ?alva /\ndion .Anuti
' '-

,'

Mail'ícula

n" 30121)ó

Chefe do í)epartameni:o de .Autrop{ !agia
I'i?C'l.{ / 'UN'íCA$.g"P

Cidade Universitária Zeferiilo Vaz, Rua Cola Coralina, 100 -- Campinas/SP
telef'odes(19) 3521 1572 e mail: danfloj)o(@ui]iça]np
b]

CEP: 'i3083-89C)

gl .:.

UNIVERSIDADE ESTADUAL Dt CAMPINAS

ÊNSTiTU7Q
DE FÍLOSQfiA E CIÊNCIAS HUMANAS

L:! gW$!G gã:g® gi2
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Compirlas, 28 de janeiro de 2020

liltetessada:

ARLETEhtOY5ÉS RODRiGUES

Depclrtamenlo:

Sociologícl

Assunto:

ProfessorColaborador

APROVO
ad referendum
da Cor\gregcição
do Instilulode Filosofia
e
ciências

!«-humanas,o renovação

de vínculo da Profü. Dro. Arlete faoysés Rodrigue;s.

rlo Programa de ProfessorColaborador, por 02 canos,a partia de ]7/8/2Q19,junto
ao [Depai'fcirner"ito de Sociologia.

fí l/!

/

ÜÚég::''
IFCH/ Unicanp

Matrícula 290280

13083-89(iTeleít)ilcs
Citlade l Tliivcisit:'nia Zclcl no \'a,= Ruu í=oill Coin]illa. ]n0

Cnnllimas/'SP

CE]'

Ít91 3521 15';9/' 1S81 c ill:Ul: dililcll ljunicaml)üi

}-i

UNIVER'SIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAECIÊNCIAS HUMANAS
DE'PARTAM'ENTE
DE'SOCIOLOGIA
UNt.C A M P

Campinas. 24 de janeiro de 2020

DS .n' 02/20

Ref.: renovação de vínculo de Professora Colaboradora

Senhor Diretor
Encaminho a Vossa Senhoria. para apreciação da Congregação, o relatório de atividades

2017-2019 e a solicitação de renovação do vínculo de Professora Colaboradora da Prof;.
Dr;.Arlete Moysés Rodrigues junto ao Departamento de Sociologia. a partir de 17/08/2019. pelo
prazo de dais anos(Processo 01 P 01105/1983)

Informo ainda que o relatório assim como

a renovação do vínculo foram aprovados

refere/7dumdo Departamentodê Sociologia
Atenciosamente

'í0 '4

hM. DI %vio hgãlad GvMcmte
MaHÍcuh 30660@

üde doDWÜ.de$üdoio$
HCn/WCAW

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD.Diretor do IfCH
UNICAMP

Rua Cora Coral na 100 Cidade UniversiLaria Zeferino Vaz Campinas/SP

Telefone IJ913521 1576 e mail: ifchsoci@unicarnp br

CEP:13083-896

cHclr
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPA'NAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMA'NAS

'f

LJtQICAK4P

:ut., dç
R (,

ênciils Hulnoniió

Campinas, 12de dezembro de 2019

o í] ('l .{ j. ;:
Processo n'=

09-P 26971/20 15

Interessado:

ALCIDES HECTOR RODRIGUES BENO1T

Assunto:

Programa de ProfessorColaborador

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Instituto
de Filosofia
e
Ciências Humanas a retifícação da renovaGõo do período de vínculo do Prof. Dr.

Alcídes Hector RodriguesBenoit.no Programa de ProfessorColaborador. para 02
anos, a partir de 01/1 0/2019. junto ao Departamento de Filosofia

:

,'h

-'-

.,'

'-H;r

Píuf. Dr. Alvará Gabrlel Blanchi Mentiu

Diretor

IFCH / Unicamp
llç.+r.fciilü 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina. 100 - Campinas/SP - CEP: 13083-896 Telefones
li9) 3521 1579 .' 1581

e mail: dlrlfbll@LÉnicamp br

UNIVERSIDADE ESTADUAL OE CÂM?gNÂ$

%g' '

!N$TiTUTODE flLOSOFgA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE FILOSOFIA

'r'

'lst.;'i:uta de

e (wíêrlc;ia$ H ul:tarla6

Campinas,ll de dezembro de 2019.

Í) a i1).=1.
]. :3

C)vícioDF / IFCH n9 063/2019

Ref.: Renovaçãode vínculo como Professor Colaborador do Prof. Alctdes Hector RodriguesBenoit
Processo: 09P- 26971/2015

Senhor Diretor

Venho por meio deste solicitar a retificação do pedido de renovação de vínculo de
ProfessorColaboradordo Prof. Aícides Flectir RodriguesBenoit, para a partir de OI de outubro de
2019, por 02 anos

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de
estiola e consideração

Atênciosatnente

bisa melena Pascale Palmares
Checa do Departamento de fllosoM
IFCH / UNEaMP

Mail, 308774

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez
DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da

Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zefet ino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ].00

Campinas/SP

Telefones j191 3521 1574 -- e-R)ail: depfiio@ i ltcamp br

CEP;13083-896

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAR4P
. Ciê-í«

H

Campinas, 2} de janeiro de 2020

nOn].14
Documento:

Deliberação CPG/IfCH n' 001/2020

Interessada:

BELA FELDMAN

Assunto:

Credenciamento de Docente

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Instituto
de Filosofia
e
Ciências Humanas, o credenciamento da Profa. Dra. Bela Feldman. como
Professora Colaboradora. junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar.

Ü

LtÓ do Galã

E)iíetor-Associa(jo

IfCt} / LIÜlcamP
P#.:.&!'Ír,t.!n ?Qí\

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CiEP: ] 3083-896 Telefones

(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch@unicamp.br
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UNiCAh4P

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CJ\MPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]IUAIANAS
COIbnSSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

0 (1C:! .il.:)

A COMISSÃO OE PÓS GRADUAÇÃO OO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIOADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 20 dc janeiro de 2020: aprova ad reyerend /n o

credenciameRto
da Frota Bela Fejdmancomo professoracolaboradora
do Programade Pós
Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

./
PROF. DR. MICtml

NICOI,AU NETTO

COORDENADOR GERAL. OE PÓS-GRAOUAÇÃO

IFCH/UNiCAMP
MATRÍCUI,A 304835

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE F{LQ$QFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

e C iê«GinsHumana.

Canlpjnas:

2 1 de .k\:ereil'o

dc 2020

APROvC) ad re/bre/7d7,//mda Congregação do Instituto
Filosofia e Ciências l-Tumailas:

cle

1) Ciedenciamelito do Prof. Leis Felipe Miguel como
])rofessor visitante clo Programa de Pós-Graduaçíio em Ciência
] olítica, pala ministrar aulas.

2) Disciplina eventual "A crise glot)al da democracia", a sei
inin[strada Feio [Prof. ]:,uis Feiípe Migue]. c]e23 a 27/03/2020, das
14h00 às 18h00, 20 1ioras-teoria, ] 0 bola.s-prática num total de 30

botas, 2 créditos, no Proclama de I'ós-Graduação em Ciência
})olÍtlça.

.:Ó

Prof. DrüIRobertoLuiz do Calmo

Diretor-Associado
IFCH / Unlcamp
Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 10Q-- Campinas/SP -- CEP:13083-896

Telefones lt9) 3521 1579/ 1581 - e-mail: dirifch@unícamp.br
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UNIVERSIDADEESI'ANUAL DE CA$!FINAS
IN$TITIJ]'O DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CQM{S$ÃO l)E PóS-çaAI)
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Ü
A COMISSÃO DE PÕS-GRAOUAÇÃODO INSTI'rUfO DE FILOSOF'IA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADEESTAI)UAI, OE CAMPINAS,em 12 de í'everoiro de 2020, aprova ac/ ?'({Herendn o

credeiiciamento do Pi'of. Leis Felipe Mliguel como proíêssor \-isitante do Programa de PósGradua:çãoem Ciência. ])olítiça? para rnínistrar aulas
/
,Á'' {.c/L.,,
PROF, DR. M]C]]EL N]CO]..AU N'E'FI'O

CQOROENAOQRGERAL,DE PÓS:GIUOUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
UA'rRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNC}A$ HUMANAS

%g'

n1.:(11.11.
9
Catnpinas: 19 dc lb'iereil'o de 2020

APROVO

Filosofia

ad /'e/&/'e/7d7,//?z (ta Collgregação

e Ciências liuinanas

do [nstiEuto

de

o oterecinlento das seguintes

discill lillas :

@

Disciplina

e''.,CJltual "Tecendo

dimensões

antropológicas:

ent rc

a pesquisa e a escrita elnogiáficas". a sct millistrada pela PI'otli

Si'clone Frangella, de 02 a 13/03/2020, 24holas-teoiin. 6
floras-prática num total de 30 horas, 2 créditos, no Programa
dol'ós- graduação em Antropologia Social.

@

ÇIHlil
=lr
'H.illliFLh
«='ii':i:h:
;B
créditos. no Proglattla de Pós-graduação cnl Antropologia
Social .

Praz. Dí. Aivoío Gobrlel Biaaçhi MeRdez

Diíetor
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UNIIVEliS13)ADX[[
'E$'11'A]]«)tj'A.L]])]E
C.AMI»IDAS
INSTITtJTO DE FILOSOFIA E CIÊNCI.AS }iUMANA$
CObU$SÃO BM glÓ$-GRADUAÇÃO

A COb41SSÃO
DE PÓS-GlZADUAÇÃOOO INS'I'i'rUI'O DE FILOSOFIAE CIÊNC:IASFIUMANASDA
LlnlvEP sloADE Esr/\ovAL DE C',\NípiNAS: em 18 de levei'eito de 2020. aprova ac/ /e/arcrEú'nnzo

em Antropologia Social.
,/

/
,q

PROF. D'R. N{ICHEI. NICOLAU NETTO
COMI:OENP.OOR GERAL, OE PÓS-GR.\DUAÇÃO

i[;CF]./UN]!CAMA)
M.AURÍCULA 304835

[JNI\ }iS D

E$'fA]]ÍJAÍ, Í}E CAbÍ}3N.\S

INSTITtJTO DE FI},OSOFIA E (:IÊNCIAS ÍitJNtANA$
COMISSÃO DE $1Ó$-G !tAPÍ]AÇÃO

DE!.I'BERACÃO CPG/tFCli'

A COMISSÃO OE pós-GxilADUAÇÃo

UmivpKSiDIXOnEsl'/\i)u/\l

DO ]l.Nsl'l'i'u'ro

Q:Í:1./2Q2$

DE F.tLOSO:riA E CiÊNC.ÍAS llUMANAS

DA.

OE CANAIDAS. ein 18 de ile\ erell'o de 2020. aprova ad /çfê/ rrríZf/y2n

ofeJ:eciineü(:o da di.scipli:ila

event'tias. ''EtllograHca

e (l:oi'r}.pai:ação", a seJ- minist!'ada

pelo Pi'of.

Bcnoit de L'Estoile, de 16 a 27/03/2020, 24 hoi-as-temi-ia,
6 110ias-prática]]uí]] total de 30 130ras,
2
créditos, ilo ProWailia de Pós-Gi-aduaçãoeil} Aq:tiopo]ogãa Social.
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PROLE?.
II)R. MICHIIL NICQI,A.U N#l'I"i'O
COOliDENADOR GER.4L DE PÓS-GI{ADUAÇÃO

UCÍ#UNICAMP
MATRÍ(:ULA 304835

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

8%.

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UlqlCAh4P
Ciânc;a. Hum-a;

Campinas 2] de janeiro de 2020

Documento:

Deliberação CPG/IfCHn' 213/2019

Interessado:

DÉCIO MARCO ANTPONIO DE ALENCARGUZMAN

Assunto:

Reconhecimento de Diploma - Parecer

APROVO ad referendum da Congregação

do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas, o parecer sobre õ reconhecimento de Diploma de Doutorado

em História.de Décío bÁarcoAntonio de Alencar Guzmán.

Ü

,Md..Ü**
Diretar-Associado
IFC14 / tlÊiicam$}

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP - CEP: 13083-896 Telefones

(19) 352] 1579/ 1581 e mail: dirifth@unicamp.br
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Campinas, 13de fevereirode 202{)

nQÜ';.Z(:
Documento:

Deliberação CPG/IfCH n' 002/2020

Interessado:

FIÂNNES GiESSLER FURLAN

Assuiato:

Reconhecimento de Diploma - f'arecer

AF'ROVC)
ad refelendu/n
da Congregação
do Instituto
de Filosofia
e
Ciências Humanas,o parecer sabia o reconhecimento de Diploma de Doutorado
em Filosofia. de Hannes (;Íessler Furlan.

) /'
./?
@
DrrRo:

,./

{ll.llP'o

Dlretor-A$soclado

IFCH/ tlnlcamp
Matrícula 290280

Ciciado Unia-crsiL:iria Zci'criam Vaz: Rua Coi a CíliaHna, ]l dita ítA@umçaml)]lr

: 13083 89ó TclcfollcS

UNIGAMP

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS H UNIANAS
COMISSÃODE PÓS-G]MDUÀÇÃO

nCO i

l=''1'

A COMISSÃODE Pós-GaAnuAÇÃo oo INSTiTuTo DE FtLosonA E CiÊNciAS HUMANASOA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
em 28 dejaneiro de 2020, aprovaad r(:fere/zdu/n
a
parecer exarado no processo de reconhecimento de diploma proposto por Hannes Giessjer Furtam
(Doutorado em Filosofia, parecer favorável)..

PROF. DR. .NhCn.EL NICOI,AU NETTO
COORDENADOR
GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

iFcmicAMP

MATRÍCUI.A 304835
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apreseilEad$ no 3'rabi !na d

Pós

Ctl'ad
:algo eln FilosçlHa
clltFaculdade
de Pilosoa d çl la IJ:i3iversidade
e
d &ndida oon} êxito ein 2017, CollclLti-se, pol'tanto: gelo o llistól'ico açadê! iço

do interessadopi'eencbeos I'eqLlisítosdo $o!'113ação
exi$içíosFeio ? og!'aDIade
?(5s-Gra,d\i8çãoe11 Filosofia: do iFGH
b) /\ Cosedç)Eito!'a] i'e be\! a$ í otan "$t! ]]na çun] !Rude" c "!;nelg]a çu11: } de" po!
!)aiíe dos dois pareçel:isto.s,a de@s&pública. do trabbait301eçebet!ü nota ''! lagoa
zulu

!ando"

./:

e Q exanl,e oral (iigoi'osuln)

a nota

"$tnll111a çunl

lande",

':\

Q que
''.

nn !)'9
iusulíQi! na i]ota õ! a] ''magna cl!! l ]nttde": Colho .a Uhr!(.]:\iv:]) dis ii gu= (i[):nas
eníze "A})r \ada",
"!tepi:ovada"
ou "Aprp';ada
çcildící nalmeó(e".
sen

uítoi'ioi$$ qltaiiâçeções, a Tes deve sei cnnsidci'adn pua l){op6siios de
i'eço i ç i lento coulQ"Apl'ovada:
O Doutorado

e!

Fiiaso

a, da Ui)!versidade

de

Leipz-ig

é inleri2a.cio11aime

!e
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inbét 11e$seq !esiEo. (]ue o titi:lo
obtido pelo i:aEeesspdo ençoJlti'a colrespondênçia Gola o ií ut! d: Docltoi' eln
f ilosoíía çallççdido pela Unicalu;p;
d) O [iRba11Q dol!(oreâiíbi OI'ie311ado
peia proa. Anui'ea !<eill* !!guz:ode rehiê3 cía
na â'ea de f11osoõa na Aienlallha.
Os dela)ais oolnponelltes
da band
examinaciora têm produção reco !20ci(]aeln suas áreas çle aEuaçfíQ.Collçl\!i-sç,
poi:ta!)to, peia períbita adeqtlação da olieilta,Hora e da banca examinado!'a e.o
tema c ao obleto da I'ese;
$)

A Tese tom por tciua centra! a ideia dç "comunisn30". O liEtbR!10 é çon posto de
quatro pwEes cima11 eot discei'níveis: 1 , Relia s a lteiÍore$ det ideia descíe PlaEãe>
atéo $oçi&iislilQ11ascido
co] a RevoluçãoIndustria!; 2. A lIdeI:óríado ell a do
ceint!! islnQ na obra, delWarx ço no unl çoWuí3to; 3. :â postelidad:e da ideia em
CQilflollto eo! ), o socialismo !eal, des({e a Re\:oltição Russa d3 Ê917 até as
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até o "caiu
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oll
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oo1lçei ual e !)í$ óiiça.
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el Hlçllío$ 11e!!çioilados íbla121devidaxnelateoiíç\ i sci'l(çls e dosel»oÊvido$
segtLadopadrões açadêllliços !RteHaçionaís: o (!ue i'es i!:o en uma:Tese
passível de roço lecinlelltc}, talnbé eiu t I'nlçls de qtlalicLade.caído de m $! o
nave! de tln t['atalho doutoral: defendido ]]o âi] taro lo Pi'ogi'e.]Dade !'ósCtiaduação em Filoso6la do IFC}J.Ula;icanlp

2) Elu vista do âGiiru exposto,esta comissão propõe cue $ ia. dekí'ida a.
solicitação de reçqnileoíu ei to do dilllonla de Doutoi8Rie! [o: se11ne essidacje
ie exal11es.provas, es{ !dos coinplein l tm:esou estágios.
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