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Nível MS-3:
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2. JOSIANNE FRANCIA CERASOLI

3. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO

4. ANDRÊIA GALVÃO
Nível MS-5:

1 . FÁTIMA REGINA RODRIGUES ÉVORA

2. MARCOS SEVERINO NOBRE

3. JOSÉ ALVES DE FREITAS NETO

4. FERNANDO TEIXEtRA DA SILVO

Nível MS-6:
1 . RACHEL MENEGUELLO

2. ARFANDO BOATO JUNIOR

3. RICARDO LUIZ COLTRO ANTUNES

4. JOSÉ MARCOS PINTO DA CUNHA

REPRESENTANTES SUPLENTES DOCENTES

Nível MS-3:
] . ANDRÉ KAYSEL VELASCO E CRUZ

2. BÁRIO AUGUSTO MEDEIROS DA SALVA

3. LUCILENE REGINALDO

4. RUI LUIS RODRIGUES

Nível MS-5:
] . LUCIANA FERREtRA TATAGIBA

2. MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÓDIA

3. LUCAS ANGIONI

4. ROBERTO LUIZ DO CARÃO
NÍVel MS-6:

1 . MARCELO BIQUEIRA RIDENTI

2. JORRE SIDNEY COLI JUNIOR

3. RENATO JOSÉ PINTO ORTIZ

REPRESENTANTES TITULARES TECNICO-
ADMINISTRATIVOS

] . DEVISON PEREIRA DE ABRIU

2. RtCARDO VIEIRA CIOLDIN

3. MARINA REBELO TAVARES

4. REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO

5. LEANDRO FERREIRO MACIEL

6. LUAS FERNANDO DE CARVALHO RABELLO

REPRESENTANTES SUPLENTES TECNICO-
ADMINISTRATIVOS

1 . PATRÍCIA AVANCE

2. VALÉRIO FREIRE PARVA

REPRESENTANTES TITULARES DISCENTES

] . INGRID SARAIVA TAVARES

2. JOGO PEDRA BIDÕES SUAREZ ROJAR

3. STEPHANIE SIMOES REPULLO

4. FLÁVIA TELEF DOS SANTOS

5. TAIS HELENA CARDOSO ROLDÃO

ó. ELLEN ALVES MENEZES

7. MATHEUS ALV ES ALBINO

8. BRUNA CAROLINA GARCIA
REPRESENTANTES SUPLENTES DISCENTES

l . OCTÁVIO FONSECA DEL PASSO



254' Sessão Ordinária da Congregação do IFCH - 06/5/2020

INFORMES

ORDEM DO DIA

PARA APROVAÇÃO

Oll Interessado: IFCH
Assunto: Ata da 252' Sessão Ordinária da Congregação
jfls. 01 a 041

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE Resolução GR n' 34/2014

021 Processo n' 09-P-311 6/201 7 Interessado: FABIO MASCARA QUERIDO

Departamento: Sociologia
Assunto: Relatório final de Avaliação Especial de
Desempenho Docente - Estágio Probatório. jfls. 05 a 071

RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES

031 Ofício IFCH/DCP n' 005/2020 Interessado: VALERIANO TENDES FERREIRA COSTA
Departamento: Ciência Política
Período: OI/O1/2015 a 31/1 2/2019. jfls. 08 a 141

041 Ofício IFCH/DH n' 005/2020 Interessado: LUIZ CEGAR/MARQUEI FILHO
Departamento: História
Período: 01/01/2015 a 31/1 2/2019. jfls. 15 a 21 l

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR

051 Processo n' 09-P-7792/2016 Interessada: SILVIA HUNOLD LARA
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo
no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a
partir de 17/02/2020, junto ao Departamento de História.
jfls. 221

061 Processo n' 09-P-272] 0/2013 Interessada: ANA /v\ARIA DE NIEMEYER
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de Professor Colaborador, junto ao
Departamento de Antropologia. jfls. 231

PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR

071 C)fício IFCH/DS n' 007/2020 Interessada: JANAINA /v\ARTINS CORDEIRO
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, por 01 ano, a partir de 02/4/2020, sob
supervisão do f'rof. Dr. Marcelo Síqueira Rídenti, junto ao
Departamento de Sociologia. jfls. 241



Interessada: DEITE LUIZA DA SILVO FERRAZ

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, por 01 ano, a partir de 01/3/2020, sob
supervisão do Prof. Dr. Rícardo Luiz Corro Antunes, junto ao
Departamento de Sociologia. jfls. 251
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081 Ofício IFCH/DS n' 008/2020

091 C)fício IFCH/DH n' 004/2020 Interessada: DEUSA SERRA

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Co[aborador, para o período de 0]/12/2019 a 31/8/2020,
sob supervisão do Prof. Dr. Luíz César /v\arques Filho, junto
ao Departamento de História. jfls. 2ól

1 01 Processo n' 09-P-13781/2019 Interessado: GERALDO LUCIANO ANDRELLO
Assunto: Relatório de ativídades e encerramento de
vínculo no Programa de f'esquisador Colaborador, junto
ao Departamento de Antropologia. jfls. 271

CENTRO INTERNO DE PESQUISA

Interessado: CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS DA
CIDADE
Assunto: Relatório de ativídades do ano de 2019. jfls. 28 a

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Vestibular

1 21 Ofício CG/IFCH n' 18/2020 Interessada: C00RDENADORIA DE GRADUAÇÃO E/ü
HISTORIA
Assunto: Elaboração dos editais do processo seletivo para
ingresso nos cursos de Graduação da UNICA/v\P, no ano
de 2021 . jfls. 3ól

1 31 Ofício CG/IFCH n' 1 9/2020 nteressada: CC)ORDENADORIA DE GRADUAÇÃO E/M
FILOSOFIA

Assunto: Elaboração dos editais do processo seletívo para
ingresso nos cursos de Graduação da UNICA/v\P, no ano
de 2021 . jfls. 371

141 Ofício CG/IfCH n' 20/2020 Interessada: C00RDENADORIA DE GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIAS SOCIAIS
Assunto: Elaboração dos editais do processo seletivo para
ingresso nos cursos de Graduação da UNICA/v\P, no ano
de 2021 . jfls. 381
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COORDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente

151 Delib. CPG/IFCH n' 064/2020 Interessado: PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO
SOCIOLOGIA
Assunto: Credenciamento dos Professores Doutores
Bárbara Geraldo de Castro, Fábio Mascado Querido, Jesus
José Raníeri, Leíla da Costa Ferreira, /üarcelo biqueira
Rídentí, lv\ariana /v\iggíolaro Chaguri, Mário Augusto
Madeiros da Salva, Michel Nicolau Netto, Pedra Peixoto
Ferreira, Renato José Pinto C)rtíz, Rícardo Luíz Corro Antunes
Sávio Machado Cavalcante e Thomas Patrick Dwyer,
como Professores Permanentes, junto ao f'rograma de P(1)s-

Graduação em Sociologia, para ministrar aulas e orientar.
Ifls. 391

PROGRAMA EM

l ól Delib. CPG/IFCH n' 065/2020 Interessado: RAFAEL RODRIGUES GARCIA
Assunto: Credenciamento como Professor Permanente,
junto ao Programa de P(5s-Graduação em Filosofia, para
ministrar aulas e orientar. jfls. 401

1 71 Delib. CPG/IFCH n' 067/2020 Interessada: ADRIANA /v\ARIA VILLALC)N
Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. jfls. 41 l

1 81 Delíb. CPG/IFCH n' 068/2020 Interessada: EMILIA PIETRAFESA DE GODOS
Assunto: Credencíamento como f'rofessora Permanente,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. jfls. 421

1 91 Delib. CPG/IFCH n' 069/2020 Interessada: HELOISA ANDRE f'ANTES
Assunto: Credencíamento como Professora Permanente,
junto ao Programa de P(5s-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. jfls. 431

201 Delib. CPG/IFCH n' 070/2020 Interessada: NADIA FARAGE
Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora,
junto ao Programa de P(5s-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. jfls. 441

21 l Delib. CPG/IFCH n' 071 /2020 Interessada: VANESSA ROSE/v\ARY LÉA
Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. jfis. 451

221 Delib. CPG/IFCH n' 072/2020 Interessado: ALVARO DE OLIVEIRA D'ANTONA
' Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador,

junto ao Programa de Pós-Graduação em Demografia,
para ministrar aulas e orientar. jfls. 4ól

231 Delíb. CPG/IFCH n' 073/2020 Interessada: MANSA FALEIROS DA CUNHA
Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora
junto ao f'rograma de Pós-Graduação em Demografia
para ministrar aulas e orientar. jfls. 471



241 Delib. CPG/IFCH n' 074/2020 Interessada: ROMANA APARECIDA BAENINGER
Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em Demografia
para ministrar aulas e orientar. jfls. 481
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251 Delib. CPG/IFCH n' 077/2020 nteressado: PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO E/v\ ENSINO
OE HISTÓRIA IPROFHISTÕRIAj
Assunto: Credenciamento dos Professores Doutores Aldair
Carlos Rodrigues, Aline Vieira de Carvalho, Camíla Loureiro
Dias, Cristina Meneguello, fernando Teixeíra da Salva, José
Alvos de Frestas Neto, Josianne Francía Cerasoli, Lucilene
Regínaldo, Luana Saturnino Tvardovskas, Marcos Tognon.
Raquel Gryszczenko Alvos Comes, Ricardo Figueíredo Pérola
Rodrígo Camargo de Godos e Rui Luas Rodrigues, como
Professores f'ermanentes, junto ao do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Hist(ária IProfHistórial, para
ministrar aulas e orientar. jfls. 491

2ól Delíb. CPG/IFCH n' 078/2020 Interessada: IZABEL ANDRADE MARSC)N
Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em Híst(ária, para
ministrar aulas e orientar. lns. sol

271 Delib. CPG/IFCH n' 079/2020 Interessado: LEANDRO ALVES TEODC)RO
Assunto: Credenciamento como Professor Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em História, para
ministrar aulas e orientar. jfls. 51 l

2al Delib. CPG/IFCH n' 080/2020 Interessada: MANIA STELLA À4ARTINS BRESCIANI
Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em História, para
ministrar aulas e orientar. jfls. S21

291 Delib. CPG/IFCH n' 081 /2020 Interessado: PROfiRA/v\A DE POS-GRADUAÇÃO EM
HISTORIA
Assunto: Credenciamento dos Professores Doutores Aline
Víeira de Carvalho, Cláudia Valladão de /v\attos, Cláudio
Henríque de Mordes Batalha, Cristína Meneguello,
fernando Teíxeira da Silvo, lara Lis Schiavinatto, Jorge
Sidney Cola Júnior, José Alvos de Frestas Neto, Josíanne
francia Cerasoli, Lucílene Reginaldo, Luíz Cézar Marquês
filho, Marcos Tognon, Néri de Barros Almeida, C)mar Ribeiro
Thomaz, Patrícia Dalcanale /\4enezes, Pedro Paulo Abriu
funari. Ricardo Figueiredo Pérola, Rui Luas Rodrigues e
Sílvana Barbosa Rubino, como Professores Permanentes,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Híst(ária, para
ministrar aulas e orientar. jfls. S31

301 Delib. CPG/IFCH n' 082/2020 Interessado: ROBERT WAYNE ANDREW SLENES
Assunto: Credencíamento como Professor Permanente
junto ao Programa de P(5s-Graduação em Híst(5ría, para
ministrar aulas e orientar. lfls. 541

31 l Delíb. CPG/IFCH n' 083/2020 Interessado: SIDNEY CHALHOUB
' Assunto: Credenciamento como Professor Permanente

junto ao Programa de f'ós-Graduação em História, para
ministrar aulas e orientar. lns. ssl



Interessado: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃC) EM
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Assunto: Credencíamento dos Professores Doutores
Andreí Koerner e Sebastião Ccirlos Velasco e Cruz, como
F'rofessores Permanentes, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Relações Internacionais, para ministrar
aulas e orientar. jfls. Sól
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321 Delíb. CPG/IFCH n' 084/2020

331 Delíb. CPG/IFCH n' 085/2020 Interessado: PAULO CELSO MICELI
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador,
junto ao Programa de Pós-Graduação em História, para
ministrar aulas e orientar. jfls. S71

341 Delib. CPG/IFCH n' 086/2020 Interessada: LUZIA /v\ARGARETH RAGO
Assunto: Credenciamento como f'rofessora Permanente,
junto ao Programa de Pós-Graduação em História, para
ministrar aulas e orientar. jfls. S81

351 Delib. CPG/IFCH n' 087/2020 Interessado: LUCIANO /v\IGLIACCIO
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador,
junto ao Programa de Pós-Graduação em História, para
ministrar aulas e orientar. jfls. S91

3ól Delib. CPG/IFCH n' 088/2020 Interessado: ROBERTO LUIZ DO CAR/v\O
Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Sociedade, para ministrar aulas e orientar. jfls. ó01

3ZI Delíb. CPG/IFCH n' 091/2020 Interessado: PROGRAÀ/IA DE POS-GRADUAÇÃO E/a
CIÊNCIA POLÍTICA
Assunto: Credenciamento dos Professores Doutores
Alvaro Gabriel Bianchi Mendez, Andréa Pw'\arcondes de
frestas, Andreí Koerner, Andréía Galvão, Ângela /v\aria
Carneiro Araújo, Armando Boião Júnior, Frederico
Normanha Ribeiro de Almeida, Luciana Ferreíra Tatagíba,
Oswaldo Mastins Estaníslau do Amaral, Rachel Meneguello,
Sebastião Cardos Velasco e Cruz, Valeriano /v\andes ferreíra
Costa e Wagner de Meio Rombo, como Professores
Permanentes, junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciência Política, para ministrar aulas e orientar. jfls. 61 l

381 Delib. CF'G/IFCH n' 092/2020 Interessado: F'ROERA/v\A DE POS-GRADUAÇÃO
CIÊNCIAS SOCIAIS
Assunto: Credencíamento dos Professores Doutores
Adríana Grada f'iscitelli, Ãngela /v\aria Carneiro Araújo,
Carolína Cantaríno Rodrigues, lsadora Lins França, José
Dará Krein, José /v\aFCOS Pinto da Cunha, José lv\aurício
Parva Andion Arrutí, José Roberto Montes Heloani, Karma

Adriana Martíns Bossa, Lúcía da Costa Ferreira, Marko
Synésío Alvos /v\onteiro, Nashieli Cecílía Rangel Logra, amar
Ribeiro Thomaz, Regina Facchíní, Ronaldo Rõmulo
Machado de Almeida, Thomas Patrick Dwyer, Valeriano
tendes Ferreira Costa, como Professores Permanentes,
junto ao f'rograma de Pós-Graduação em Ciências Sociais,
para ministrar aulas e orientar. jfls. ó21

DE EM



Interessado: E&\ALIA PIETRAFESA DE GODOI
Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais
para ministrar aulas e orientar. jfls. ó31
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391 Delib. CPG/IFCH n' 093/2020

401 Delib. CPG/IFCH n' 094/2020 Interessado: FABIANA BRUNO
Assunto: Credenciamento como f'rofessora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
para ministrar aulas e orientar. jfls. ó41

Coordenação de Programa

41 l Delib. CPG/IFCH n' 075/2020 Interessada: CC)ORDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO
Assunto: Prorrogação do mandato da Profa. Lúcia da
Costa Ferreira, como Coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Ambiente e Sociedade, ate 30/6/2020. jfls.
ósl

421 Delib. CPG/IFCIH n' 076/2020 Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO
Assunto: Indicação do Prof. Dr. fv\árcio Augusto Damin
Custódio, como Coordenador do Programa de P(5s-

Graduação em Filosofia, por 02 anos, a partir de 01 /6/2020.
jfls. óól

Alteração de Subcomissão de Programa

431 Delib. CPG/IFCH n' 066/2020 Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO
Assunto: Alteração da Subcomissão do f)rograma de f'(5s-
Graduação em História: substituição f'Fofa. Dra. Raquel
Gryszczenko Alvos Gomas pela Profa. Dra. Sílvia Hunold
Laia. jfls. ó71

RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES

441 Ofício IfCH/DCP n' 004/2020 Interessado: WAGNER DE /v\ELO RO/v\AO
Departamento: Ciência Política
Período: 01/1 2/2016 a 30/1 1/2019. jfls. 68 a 771

451 Ofício IFCH/DD n' 008/2020 Interessado: ROBERTO LUIZ DO CARÃO
Departamento: Demografia
f'eríodo: 01/11/2015 a 31/10/2019. jfls. 78 a 8ól

4ól Ofício IFCH/DS n' 01 1 /2020 Interessado: PICHEL NICOLAU NETTO
Departamento: Sociologia
Período: O1/1 2/2016 a 30/1 1/2019. jfls. 87 a 971

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR

471 Processo n' 09-P-27006/2013 Interessado: JOGO CARLO KFOURI QUARTI/v\ DE MORAES
Assunto: Renovação de vínculo no Programa de Professor
Colaborador, por 02 anos, a partir de 0]/3/2020, junto ao
Departamento de Filosofia. jfls. 98 e 991
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PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR

4SI Processo n' 09-P-31 793/2C)1 5 Interessado: GERSON PEREIRA FILHO
Assunto: Renovação de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador, por 02 anos, a partir de
01/3/2020, sob supervisão do Prof. Dr. Alcides Hector
Rodrigues Benoit, junto ao Departamento de Filosofia. Ifls.
100 e 10] l

COORDENAÇÃO DE pÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente

Interessado: PROGRA/aA DE POS GRADUAÇÃO E/\4
DEMOGRAFIA
Assunto: Retifícação da aprovação da Congregação do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Parecer n'
059/2020, referente ao credenciamento dos Professores
Doutores Alberto Augusto Eichman Jakob e Gláucía dos
Santos IMarcondes, onde constou Professores
Colaboradores, constar Professores Permanentes, junto ao
Programa de Pós-Graduação em Demografia, para
ministrar aulas e orientar, conforme Deliberação CPG/IFCH
031/2020. lfls. 102 e 1031

Descredenciamento de Docente

sol Interessado: A/v\NÉRIS ÂNGELA /v\ARONI
Assunto: Retíficação da aprovação da Congregação do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Parecer n'
066/2020, onde constou credencíamento, constar
descredencíamento, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social, conforme
Deliberação CPG/IFCH 054/2020. jfls. 104 e 10SI
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ATA DA 252' SESSÃO OliDEVÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

Aos quatro dias de março 2020, às catol'ze horas, reuniu-se a Congregação do Instituto de Filosofia

e Ciências Humanas, sob a Presidência do Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez, Diretor do

Instituto. Coinpuserain a mesa o Diretor-Associado, Prof. Dr. Robes'to Luiz do Canso, e os

funcionários Nilton César Betanho, ATU do Instituto, e lábio Guzzo, secretário da Direção.

Estiveram presentes à sessão os professores doutores: Micllel Nicolau Netto, Coordenador da Pós-

Graduação; Frederico Non-manha Ribeiro de Almeida, Coordenador da Clraduação; José Maurício

Paiva Andion Arruti, Chefe do Departamento de Antropologia; Andréia Galvão, Chefe do

Departamento de Ciência Política; Ana Sílvia Volpi Scott, Chefe do Departamento de Demografia;

Sávio Machado Cavalcante, Chefe do Departamento de Sociologia; Mariana Miggiolaro Chaguri e

Bárbara Geraldo de Castão, representantes titulares de docentes MS-3; José Alvos de Frestas Neto e

Ferrando Teixeira da Salva, representantes titulares de docentes MS-5; José Marcos Pinto da Cunjla,

representante titular de docentes MS-6; André Kaysel Velasco e Cruz e Mário Augusto Madeiros

da Salva, representantes suplentes de docentes MS-3. Estiveram presentes ainda os funcionários

Devisoll Peneira de Abreu, Ricardo Vieira Cioldin, Reginaldo Alvos do Nascimento, Leandro

Feneira Maciel e Luís Ferrando de Carvalho Rabello, representantes titulares de técnicos-

adlninistrativos; e Patrícia Avance, representante suplente de técllicos-administrativos.

Compuseram a bancada discente Q aluno Jogo Pedro Rolas, representante titular dos discentes e;

Matlleus Alvos Albino, representante suplente do discente. Justificaram ausência os professores

Josianne Cerasoli, Marcos Nobre, Arfando Boato, Marmelo Ridente e Jorre Cola. Eln seguida,

passou-se à OjiDEM DO DIA - PARA APROVAÇÃO - 0/) Ata da 250' Sessão Ordinária da

Congregação; CONCURSO PUBLICO PARA PROFESSOR TITULAR - Abertura - 02,1 Ofício

IFCH/DF n' 01/202 - Interessado: DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA - Assunto: Abertura de

Concurso Público para Provimellto de uln Cargo de Professor Titular - e respectivo Edital - na área

de Filosoüla Política, disciplina HG-062 - Filosofia Política; PROMOÇÃO POR MÉRITO AO

NÍVEL MS-3.2 - Professor Doutor ll - Parecer Final - 03D Processo n' 09-P-20937/2019 -

Interessado TFCH - Assunto: Pareceres finais da Comissão de Avaliação para Promoção por Mérito

ao nível MS-3.2 - Professor Doutor 11, ao qual se submeteram os Professores Doutor'es Antonio

Roberto Gueneiro Júnior, Mariana Mliggiolaro Chaguri, Mário Augusto Madeiros da Salva, Michel

Nicolau Neto, Rui Luis Rodrigues, Susana Soarem Branco Dulão e Wagner de Meio Romão;

PROMOÇÃO POR MERITO AO NÍVEL MS-5.2 - Professor Associado ll - Parecer Final - 040

Processo n' 09-P-20938/2019 - interessado IFCH - Assunto: Pareceres üuaais da Cotnissão de

Avaliação para Promoção por Mérito ao nível MS-5.2 - Professor Associado 11, ao qual se
submeteram os Professores Doutores Fumando Teixeira da Sirva e Lacas Angioni; AVALIAÇÃO

DE DESEMPENHO DOCENTE - Resolução GR n' 34/2014 - 05) Processo n' 09-P-30513/2016 -

Interessado: RODRIGO CAMARGO DE GODOS - Departamento: História - Assunto: Relatório
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39

40

41

42

Hlnal de Avaliação Especial de Desempenho Docente - Estágio Probatório; PROGRAMA DE

PROFESSOR COLABORADOR - 0ó9 Processo n' 09-P-25077/201 3 - ]nteressado: SH]GUENOLI

MIYAMOTO - Assunto: Renovação de vínculo no no Progratna de Professor Colaborador, por 02

anos, a partir de 03/5/2020, junto ao Departamento de Ciência Política; 00 Processo n' 09-P-

2508Õ/2013 - Interessado: ZELJKO LOPARIC - Asstmto: Renovação de vínculo no Programa de

Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 04/10/2019, junto ao Departamento de Filosofia;

PROCiRAMA DE PESQUISADOR DE POS-DOUTORADO PPPD - 080 Ofício IFCH/DF n'

004/2020 - Interessado: R.AF.'\EL HENRiQUE TEIXEIRA - Assunto: Renovação de vínculo no

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, para o período de 01/5/2019 a 30/6/2020, sob

supervisão do Prof. Dr. Luiz Benedicto Lacerda Orlandi, junto ao Departamento de Filosofia;

RESERVA TECNICA FAPESP - 0g Interessado: IFCH - Assunto: Proposta de utilização dos

recursos de Reserva Técnica FAPESP; REGIMENTO - .rOP Ofício IFCH/Publ. n' 001/2020 -

lllteressado: IFCH - Assunto: Regimento intimo da revista Ciências Sociais e Religião, revista

oletrânica do Departamento de Antropologia; CONVENTO - -7],) Processo n' 09-P-30336/2016 -

Interessado: TFCH - Assunto: Relatório üinaJ de atividades, bem colmo ciência do Segundo Termo

Aditivo, do convênio entre a Universidade Estadual de Campinas e o Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação; COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PROJETOS E CONVENIO --

Cotutela - .í2P Ofício CPPCon n' 001/2020 - Intel'estado: DOGLAS MORAIS LUBARINO -

Assunto: Acordo de Cotutela entre a Universidade Estadual de Campinas e a École Pratique des

Hautes Etudes, para obtenção de duplo diploma de doutorado; COORDENAÇÃO DE

GRADUAÇÃO - Revalidação de Diploma - /3P Processo n' 01-P-159]0/2018 - Interessada:

MENUS GABRIELA DE VIASI CRUZ - Assunto: Revalidação de Diploma de Graduação eln

Arquitetura e Urbanismo; COORDENAÇÃO DE POS-GRADUAÇÃO - Credenciamento de

Docente - /49 Delib. CPG/IFCH n' 220/2019 - Interessado: LEANDRO ALVES TEODORO -

Assunto: Credenciamento colmo Professor Penbanente, junto ao Programa de Pós-Graduação em

História, para ministrar aulas e orientar; /S9 Delib. CPG/IFCH n' 222/2019 - interessado: FABIO

[\.IA]A BERTATO - Assunto: Credencial-mento como Professor Visitante, junto ao Programa de

Pós-Graduação em Filosofia, para lninisüar aulas e orientar; /ó) Delib. CPG/IFCH n' 224/2019 -

Interessada: CAROLTNA PARREIRAS SALVA - Assunto: Credenciamento colmo Professora

Colaboradora, junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, para orientar;

Programa de Professor Colaborador - /O Processo n' 09-P-7778/20] 5 - Interessado: GIOVANNI

AINTONIO PINTO ALVES - Assunto: Renovação de vínculo no no Programa de Professor

Colaborador, por 02 anos, a partir de 01/3/2019, junto ao Programa de Pós-Graduação Ciências

Sociais; /8y Processo n' 09-P-28459/20] 5 - Interessado: ANTONIO FLORENTINO NETO -

Assullto: Renovação de vínculo no Prograiba de Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de

]3/8/2019, junto ao Programa de Pós-Graduação Ciências Sociais; Prorrogação de prazo de

integralização - /g Delib. CPG/IFCH n' 202/2019 - Interessada: MAYRA LAFOZ BERTUSS] -
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Assunto: Prorrogação do prazo de integralização, junto ao Curso de Doutorado ein Antropologia

Social; Cotutela - 20D Delib. CPG/IFCH n' 216/20 1 9 - Interessada: MAGRA LAFOZ BERTUSSI -

Assunto: Prorrogação do acordo de cotutela de tese entre a Universidade Estadual de Campinas e a

Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, para defesa de doutorado; Alteração de

Subcomissão de Programa - ZO Delib. CPG/IFCH n' 007/2020 - Interessada: PÓS-GRADUAÇÃO

- Assunto: Alteração da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação ein Ciências Sociais;

Representação Discente - 220 ])elib. CPG/IFCH n' 212/2019 - Interessada: PÓS-GRADUAÇÃO -

Assunto: Indicação da Representação Discente junto ao Programa de Pós-Graduação em Relações

Internacionais; P,'\RA HOMOLOGAÇÃO - PROMOÇÃO POR MERITO AO NÍVEL MS-5.1 -

Professor Associado l - Inscrição e Composição da Comissão de Avaliação - 23P Processo n' 09-P-

25598/2019 - Assunto: Parecer sobre a inscrição da candidata Prosa. Dra. Andréia Galvão, bem

como a indicação da Comissão de Avaliação para Porrnoção por Mérito ao nível MS-5.1 -

Professor Associado 1, composta pelos Professores Doutores: Titulares: Rachel Meneguejlo

(IFCH/UNICAMP), Alvaro Clabriel Bianclai Mendez (IFCH/UNICAMP), Roberto Luiz do Calmo

(IFCH/UNICAMP), Marca da Graça Druck de Faria (UFBA) e Ruy Gomos Braga Neto(USP);

Suplentes: Ferrando Teixeira da Salva (IFCH/UNICAMP) e Jorge Luiz Souto Maior (USP);

RELATORIO PER]ODICO DE ATlyIDADES DOCENTES - 2V0 OHcio IFCH/DS n' 00]/2020 -

Interessado: THOMAS PATRICK DWYER - Departamento: Sociologia - Período: 01/6/2014 a

3 1/5/2019; PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR - ZSO Processo n' 01-P-2882/1 983 -

Interessada: VANESSA ROSEMARY LEA - Assunto: Renovação de vínculo no Programa de

Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 1 0/3/2020, junto ao Departamento de Antropologia;

ZÓD Processo n' 09-P-5607/20] 8 - Interessada: HELOTSA ANDRE PONTES - Assunto: Renovação

de vínculo no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 17/4/2020, junto ao

Departamento de Antropologia; ZD Processo n' 09-P-5382/2018 - Interessada: ADRIANA

lvlARIA VILLALON - Assunto: Renovação de vínculo no Programa de Professor Colaborador, por

02 anos, a partir de 22/4/2020, junto ao Departamento de Antropologia; 280 Processo n' Ol-P-

1 1 05/1 983 - Interessada: ARLETE MOYSES RODRIGUES - Assunto: Renovação de vínculo ilo

Programa de Professor Co[aborador, por 02 anos, a partir de ] 7/8/2019, junto ao Departainellto de

Sociologia; Zg Processo n' 09-P-26971/2015 - Interessado: ALCIDES SECTOR RODRIGUES

BENO1T - Assunto: Renovação de vínculo no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a

partir de 01/10/2019, junto ao Departamento de FilosoHla; COORDENAÇÃO DE PC)S-

GR.ADUAÇÃO - Credellciainento de Docente - S00 Delib. CPG/IFCH n' 001/2020 - Interessada:

BELA FELDl\'IAN - Assunto: Credenciamento colmo Professora Colaboradora, junto ao Programa

de Pós-Graduação em Antropologia Social, para Jninistrar aulas e orientar; 3JJ Delib. CPG/IFCH n'

008/2020 - interessado: LU]S FEL]PE M]GUEL - Assunto: Credenciainento como Professor

Visitante, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, para ministrar aulas;

Disciplina Eventual - S2y Delib. CPG/IFCH n' 009/2020 - Interessado: PROGRAMA DE POS-
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GRADUAÇÃO EM CIENCIA POLITICA - Assunto: Oferecimento da disciplina eventual "A crise

global da democracia" a sor ministrada no período de 23 a 27/3/2020; 33P Delib. CPG/IFCH n'

010/2020 - Interessado: PRC)GRAU.A DE POS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOG]A SOCIAL

- Assunto: Oferecimento da disciplina eventual "Tecendo dimensões antropológicas: entre a

pesquisa e a escrita etnográficas" a ser ministrada no período de 02 a 13/3/2020; S40 Delib.

CPG/IFCH n' O11/2020 - interessado: PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM

ANTROPOLOGIA SOCIAL - Assunto: Oferecimento da disciplina eventual "Etnografia e

Comparação" a ser millístrada no período de 16 a 27/3/2020; Reconhecimento de Diploma ' SSD

Delib. CPG/IFCH n' 213/2019 - Interessado: DECIO MARCO ANTONIO DE ALENCAR

GUZMAN - Assunto: Reconhecimento de Diploma de Doutorado em História. Parecer favorável;

SÓD Delib. CPG/IFCH ll' 002/2020 - Interessado: HANNES GIESSLER FURLAN - Assunto:

Recoiülecimento de Diploma de Doutorado em Filosofia. Parecer favorável; 3 7) Delib. CPG/IFCH

n' 003/2020 - Interessada: JULIANA PEREIRA LIMO CARUSO - Assunto: Reconhecimento de

Diploma de Doutorado eJn Antropologia. Parecer favorável. Etn seguida, foi destacado o ponto 09.

Após, os demais itens foram a escrutínio e aprovados por unanimidade. Após, passou-se ao

destaque único: o item 9. O Ss!!!!p!:.111i!.çlgr teceu comentários acerca da evolução dos recursos da

Reserva Técnica FAPESP, que foram gastos nos últimos anos. E explicou a proposta para a verba

destinada para este ano (R$ 44 mil): instalação de rede lógica dos laboratórios recém-construídos e

investimentos ein conforto ténnico em salas dos Centros e Núcleos. Em seguida, o ponto foi a

votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente considerou

encenada a reunião e eu, Fábio Guzzo, ]avrei a presente ata, a ser submetida à Congregação do

Instituto de Filosofia e Ciências Huibanas. Campinas, 19 de abril de 2020.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
. Cíõ-ía; HUNIGAiWP

Campinas, 28 de abril de 2020

Ofício DS .nP 12/20

ASSUNTO: Avaliação Final de Estágio Probatório

Senhor Diretor,

Comunico Vossa Senhoria, para apreciação da Congregação, que a Comissão

Especial de Avaliação Docente -- CEAD -- aprovou o estágio probatório do Prof. Dr.

fabio Mascaro Querido, matrícu]a 3]-2416, bem como sua confirmação no cargo

conforme estabelece a Resolução GR 34/14.

Atenciosamente,

À,Ç#«~..lu «.k
h-of. l)r. Sávi(/Niacilado ('a\ alc !illc

Matrícuizt: 3üC)6í)8

(:hcfe do í)opto de Socioio$!ia
:(: /{JN!€1: ,4K/}l'

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP
Telefones ( 1 9) 352 1 1 576 -- e-mail: ifchsoci(@unicamp br

CEP: 13083-896
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® Probatófi©

oçenu (matrícula e Elome): 312«1G - l:ADIO MASCARA
Q{.JEnlOO
Plofcsso} Doutor l
Ramal:
Email: fç uefido©lunlcamp,br
ÊFCH/DS

l#06/2Q17
n41üni'21u.ü

Etapas da Avaliação
$ a w$Função amplas

Co!"l'Lato:
D6/02/2020

D6/04/2020

Aberta

Concluída pela CE'qD

At toméLico (sistema)

3066ü8 - $PVIO MACHADO
CAVALGA.N'rE

U 11idade:

llníbio do Probatório:

PI'evasão da térrntl'lo do
PFobâ'u6Fjo:

Auaiiação do mês:
Tipo da Avaliação:
Avaliação criada em:

üeic4i'iuzo

Cl6/04/202C)

Pa reger do docente
efe'suado

Eíicai'nii"iilüda para a
diíeçâo

3'}2©6 - RADIO MASCARA QUERIDO

efltre 30' e 32' mês

ü6©2/2a20

3]2«6 - fUBÊC MA$C:ARO QUERiDa

CrÊ%ãrÊ $

% - Prüd &$vBd©d©

No período de 12/06/2017 a 04/02/2020, o prof- lábio Mascara Querido continuou desenvolvendo suas atividades
como p!'ofessor do Depara:cimento de Sociologia e como professor permanente do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia.
Ele ofereceu disciplinas na graduação e na pós-graduação. orientou estágios clacentes {PED), além de monítorar
estudantes íntegtantes do Programa de Apoio Didático (PAD). Orientou, ainda, três monografias em Ciências
Sociais, além de ter concluído a orientação de l menti'ado. Sob sua responsabilidade es*Lão, ainda, a orientação de 3
mesa:rados e 3 doutorados. As dissertações e teses orientadas pelo pi'ofessoi' contam com financiamento de
dlferen+.es agências de fomento como Capes, CNPq e Fapesp. Todas essas atividades evidenciam sua dedicação ao
ensíílo e à formação de estudantes.
Ainda no período, o professor foi contemplado por uma bolsa de Pescluisa no Exterior da Fapesp coral o prometo
"Sob as inLempénes do exílio: coberto $chwarze a redescobert:a do Brasil" conduzido na École des i-iautes ÊLudes
en Scíences Sociales {EHESS), França. Esta pesquisa é uim desdobramento da prometo "Entre análise literária e
crie ca social: f?aberto Schwarz e a modernização à braslleirêi" apresentado pelo professor erva 201"7 como })arte de
seu i)Band de [i'abaiho para a contratação em] regime RDIDP.
No âmbito dos }-esuitados de suas pesquisas, o professor publicou 07 artigos em periódíL-os científicos altamente
qualificados na área de Sociologia, além de 04 artigos em periódicos científicos de circulação nacional. Publicou,
ainda. 3 capítulos de livros e é foi o co-autor de dois livros ("Un ínteiiectuel hora nora«ne: Waltet í3enjan)in ou la
pensée sul'réallste", Éditions universitaíres européennes, 2018; "Le marxisrTle ouver{ et écologique de hli(hae Lõwy.
Hommage à un inte]]ectue] nât-nade", L'Harmattan, 20]9), o organizador de l livro ("Teorias críticas entre .passa,do e
pi'esente. IFCH/Unícamp, 2019) e o autor iónico de l livro j"Míchael {..êwy: rnarxísmo y c:ü: ica de la Fioden'lidado",

O professor tem se empunhando, ainda, em participar com regularidade.de eventos científicos da maior
importância para ca área: demonstrando sua ampla circulação na comunidade académica cclm 16 participações em
nvonl:os nn(:la11ais © 9 om ev<)r] tü$ íntarnacionais.
É oossív'el observar, portanto, que ao chegar final de seu período em estágio prclbatlóiío, o professor organizou uma
sólida agenda de pesquisa que, para além da constante e significativa produção, conta com expressiva e
h'nportante circuiaç:ão internacional. O prof:essor tambárrl conclui este período corri resultados expressivos quanto
à produção científica. tendo estabelecidas a$ bases para um desenvolvimento intelectual promissor e que irão
contribuir pala o adensamento não apenas das atívidades de ensino e pesquisa do.docente, como também irão
nverberaí na conjunto da produção acadê!'Rica do depattamelnto e do progi'ama de pós-graduação em
SociologiaQCI

}.

:-

2 - R©$p m$ hi$gd©d©

Ao longo do período, como ademals tem demonstrado desde sua contrai.ação.para.as quadros da caíreka docente
o professam l:ária ix4ascaro Que:'ido tem exercido com exErerlla responsabilidade todas as suas atividadcs de ei"tsino
pesquisa e o!'tentação O professo!' tarnbéi'n Lem conduzido de modo rosé)orlsável suas tarefas no ânnbita
administrativo do departamento e da pós-graduação, cüm especial destaque para sua participação na Sub-
comissão de Pós-Graduação em Sociologia e suas atividades na coordenação académica da Biblioteca "Octávio
lanni". 'l'em colaborado tara\bérTI de rxlaneira aviva erra grupos de esLudc)s e pesquisa © particip:ido da organização
d© atívídades e eventos do Centro de Estudos Maixls .a$.

EMitÊcÊo por NltXON LESAR BE[ANH0 0s700z ein ty7A)õ/a020.
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Assim como oconç? desde sua cointratação, o professor l:ábío Mascara Querido continuou apresentando !'lo período
dedicação notável ao ensino e à pesquisa, como indicam os dados expostos no item "Pradui:ividade
Parei além da dedicação que F'ode ser quantificada, destacamos também a empenho do professor nas variadas
tarefas que ihe são demandadas no cotidiana de trabalho do departamento e do programa de pós-graduação tais
como bancas de seleção de mesa:Fado e doutorado, bancas de seleção de pesquisadores pós-dot,ltores, comissão
de avaliação dos programas de estágio à docência, por exemplo.
A eficiência de seu trabalho está atestada por seus pares e sê expressa na apt'ovação de seus artigos e livros para
publicação, além da aprovação da seus prayeLos e de seus orienLarldos/as em agências de pesque:;a. igualivlenLe
importante é o reconhecimento da dedicação e eficiência que o professor também tem dernonsti'cicio na
condução de suas a'tividades de ensino e de orientação.

© - Assãduldad© © Pari©uü$Êdmda

O professor se trlanteve assíduo e pontual no atendimento às demandas que Ihe forarrl feitas, bcm como no
atendimento cie suas atividades e funções em sala de aula, em atividades de orientação e demais ft,irtções
admi istFêã"Levas.

$ - ©hs©rvaç8©s C©mpãem m& f $

Pelo exposto nos itens arlteriores. esta comissão destaca a qualidade e a vitalidade da produção científica do
pi'ofessor l=ábio Mascara Querido, reconhecendo, ainda, Q ernpenllo clo professor em orgarllzar e sísLemzitizar urlla
agenda de pesquisa que conta com sólidas i'odes de colam)oração nacionais e internacionais. Reforçamos, ainda, as
características de sua assiduidade e dedicação ao erlsino na graduação e na pós-graduação do professor. bem
como a i'esponsabllidade com que exerce suas aEivldades.

Resultado da Avaiíaçãa: .#b.$1r<>%íad<}

CÊ©mç$m P f d© Dac©ri&©

$& w mÊ d© ç©mÊ©ãdo d©$E© awa98aÇ$a w#'

püfe©ep d© DoGümÊ :

{em branco)

CEAR da Avaliação

306608 - nAvIO N4ACHAD<) CANAL-CANTE - Presidente Cilefe de Depaíi:cimento

}"""'
3D4254 - MARiANA Mie;Cil0LAR0 CF-EAGLiRI

1 3Q4.83$ - MICbiEL NICOLAU NETTO

3't246 - ]B.BIO MÁSCARA QtJERIDO

Docenl:e Aç#alíado

ILION CEGAR BE:lnl:leIO [167002) ein t)7A)ó/gozo.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA

e C.iéncíüs }"j umanaó

Campinas, 16 de abril de 2020

OF. DCP/IFCH n9 005/2020

limo. Sr.
Prof. Dr. ALVARO BIANCHI
DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhor Díretor,

Solicito a V.Sa., providências necessárias para que seja

encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atividades Docente,
do Prof. Dr. VALERIANO MENDES FERREIRA COSTA no período de lg/O1/2015 a

3@/lá,/2019, o qual foi aprovado em reunião de departamento em].5 de abril de
2020

Atenciosa mente,

Profa. Dra. Andréia Galvão

Matr. 295648

Chefe de Departamento de Ciência Política

IFCH/UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP
Telefones(19) 3521 1573 -- e-mail : cpolitic@unicam p br

CEP: ].3083-896
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Entre 2016-2019. o professor Valeriano tendes Ferreiro da Costa contribui de
modo significativo com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, com
atividades de ensino, orientação e pesquisa. Cumpre destacar que o do.cento
também integra o Programa de Doutorado em Ciências Sociais, no qual.
participou do'desenvolvimento de uma nova linha de pesque.sajobre a Chin.a,
como parte dos esforços da universidade de criar o Centro de Estudos Brasil-
China

No período em questão, o docente ofereceu 07 disciplinas para a pós;
graduação, sendo 06 delas no Programa de Ciência Política, no qual é
responsável por uma disciplina obrigatória, Meto.dologia e Pesquisa em Ciência
Política. que tem um papel crucial na formação dos pós-graduandos e no
desenvol;imento de suas dissertações e teses. No que se refere a atividades de
orientação, o prof. Valeriano teve o expressivo número de 12 teses de
doutorado'defendidas, de alunos de ambos os programas, sendo uma co-tutela
cam a universidade Paria 3 e orientou dois alunos no Programa de Estágio
Docente. Tem anualmente sob sua orientação 04 doutorandos e 01 mestrando.
Além das bancas que presidiu na condição de orientador. p.alticipou,. como
titular. de 30 banc as de defesa de tese e 4 exames de qualificação de
doutorado, 8 bancas e 6 qualificações de mestrado.

Quanto à pesquisa, foi responsável por dois projetos que repercutiram
positivamente para as atividades do Centro de Estudos de Opin.ião Pública -
Cesop, do qual foi coordenador entre 2015 e 2017; o "Acordo de cooperação
técníbé)-científica e intercâmbio de dados de pesquisas de opinião entre o
Senado Federal e a Universidade Estadual de Campinas", para
compartilhamento de informações em bancos de dados e o projeto Fapesp para
a "Modernização e ampliação da infraestrutura de. pesquisa do Cesop". Por fim.
partic pou de um projeto temáti.cf) Fapesp, jlderado pela professora Rachel

Meneguello, que resultou na publicação de 2 artigos em importantes periódicos
da área e l capítulo de livro, além de outras publicações individuais e em co-
auto ria

Por fim, desenvolve projeto de pesquisa sobre um tema tão relevant.e, quanto
anual: o processo de (des)demclcratização brasileiro em perspectiva histórico-
comparada Este projeto,'ainda sem financiamento,certamente estimulará
novas disciplinas e orientações em nível de pós-graduação.

Por considerar o desempenho do professor Valeriano amplamente satisfatório,
recomendo a aprovação de seu relatório de ativídades.

LUCIANA FERREIRATATAGIBA . . ... . .'''''"''..
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIA5 HUlvlAI'UAb
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão; ,Aprovado

Comentários

Entre 2016-2019. o professor Valeriano Mendes Ferreira da Costa contribui de modo significativo com o Programa de

Pós-Graduação em Ciência Política, com atividades de ensino, orientação e pesquisa. Cumpre destacar que o docente
também integra o Programa de Doutorado em Ciências Sociais. no qual participou do desenvolvimento de uma nova

linha de pesquisa sobre a China, como parte dos esforços da universidade de criar o Centro de Estudos Brasil-China.

No período em questão, o docente ofereceu 07 disciplinas para a pós-graduação, sendo 06 delas no Programa de
Ciência Política, no qual é responsável por uma disciplina obrigatória, Metodologia e Pesquisa em Ciência Política, que
tem um papel crucial na formação dos pós-graduandos e no desenvolvimento de suas dissertações e teses. No que se

refere a atividades de orientação, o prof. Valeriano teve o expressivo número de 12 teses de doutorada defendidas. de

alunos de ambos os programas, sendo uma co-tutela com a universidade Paria 3 e orientou dois alunos no Programa de

Estágio Docente. Tem atualmente sob sua orientação 04 doutorandos e 01 mestrando. Além das bancas que presidiu na
condição de orientador. participou, como titular, de 30 bancas de defesa de tese e 4 exames de qualificação de
doutorado, 8 bancas e 6 qualificações de mestrado.

Quanto à pesquisa, foi responsável por dois projetos que repercutiram positivamente para as atividades do Centro de

Estudos de Opinião Pública - Cesop, do qual foi coordenador entre 2015 e 2017: o "Acordo de cooperação técnico-
científica e intercâmbio de dados de pesquisas de opinião entre o Senado Federal e a Universidade Estadual de

Campinas", para compartilhamento de informações em bancos de dados e o projeto Fapesp para a "Modernização e
ampliação da infraestrutura de pesquisa do Cesop". Por fim, participou de um prometo temático Fapesp, liderado pela
professora Rachel Meneguello, que resultou na publicação de 2 artigos em importantes periódicos da área e l capítulo

de livro, além de outras publicações individuais e em co-autoria.

Por fim, desenvolve projeto de pesquisa sobre um tema tão relevante quanto atual: o processo de (des)democratização
brasileiro em perspectiva histórico-comparada. Este projeto, ainda sem financiamento,certamente estimulará novas

disciplinas e orientações em nível de pós-graduação.

Por considerar o desempenho do professor Valeriano amplamente satisfatório. recomendo a aprovação de seu relatório
de atividades.

LUCIANA FERREIRA TATAGIBA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA REL.Açor DA(o) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,4prov'ado

Comentários

Professor Valeriano ministrou aula em 7 turmas de graduação ao longo do lustro
em análise. Destaca-se que tem se responsabilizado por duas disciplinas
obrigatórias, uma delas (HZ248) compõe o núcleo básico da formação de todos os
estudantes de Ciências Sociais; e outra (HZ140), integra no núcleo rígido da
formação daqueles que optam por se especializar em Ciência Política. Portanto, são
disciplinas que demandam investimento de tempo e trabalho, posto que não raro
as turmas agregam 50 ou até 70 alunos. Esses indicadores demonstram em boa
medida o comprometimento do Prof. Valeríano com o ensino na graduação. Ele
também orienta com frequência estágios PAD e PED, o que atesta sua atenção à
formação de potenciais futuros docentes. Estiveram sob sua responsabilidade 8
estágios voltados às atividades de ensino: cinco estágios do Programa de Apoio
Dídático (PAD) e três, do Programa de Estágio Docente (PED). Destaca-se que
durante sua atuação como diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública
(CESOP), Prof. Valeriano procurou sempre que possível inserir estudantes de
graduação no cotidiano de pesquisa daquele centro. Atualmente, Prof. Valeriano
está iniciando um novo projeto de pesquisa intitulado "Democracia Brasileira como
Processo Histórico", ao redor do qual pretende formar um grupo de pesquisa
incluindo estudantes de graduação. Paralelo ao ensino na graduação, Prof.
Valeriano continua atuante em todas as demais dimensões da carreira acadêmica:

publica com regularidade, participa da gestão da instituição e das atividades
próprias do programa de pós-graduação no qual está inserido. Eventos por ele
organizados também procuram atingir os estudantes de graduação como um de
seus públicos-alvo.

Pelo acima exposto, recomenda-se a aprovação do relatório de atívidades do Prof
Valeriano.

FOICE BELO VIEIRA
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PAMCER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado (} i) e) {) á 2

Comentários

Professor Valeriano ministrou aula em 7 turmas de graduação ao longo do lustro
em análise. Destaca-se que tem se responsabilizado por duas disciplinas
obrigatórias, uma delas(HZ248) compõe o núcleo básico da formação de todos os
estudantes de Ciências Sociais; e outra (HZ140), integra no núcleo rígido da

formação daqueles optam por se especializar em Ciência Política. Portanto, são
disciplinas que demandam investimento de tempo e trabalho, posto que não raro
as turmas agregam entre 50 ou até 70 alunos. Esses indicadores demonstram em
boa medida o comprometimento do Prof. Valeriano com o ensino na graduação. Ele
também orienta com frequência estágios PAD e PED, o que atesta sua atenção à
formação de potenciais futuros docentes. Estiveram sob sua responsabilidade 8
estágios voltados às atividades de ensino: cinco estágios do Programa de Apoio
Didático (PAD) e três do Programa de Estágio Docente (PED)- Destaca-se que
durante sua atuação como diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública
(CESOP), Prof. Valeriano procurou sempre que possível inserir estudantes de
graduação no cotidiano de pesquisa daquele centro. Atualmente, Prof. Valeriano
está iniciando um novo projeto de pesquisa intitulada "Democracia Brasileira como
Processo Histórico", ao redor do qual pretende formar um grupo de pesquisa
incluindo estudantes de graduação. Paralelo ao ensino na graduação. Prof.
Valeriano contínua atuante em todas as demais dimensões da carreira acadêmica:
publica com regularidade. participa da gestão da instituição e das atividades
próprias do programa de pós-graduação no qual está inserido. Eventos por ele
organizados também procuram atingir os estudantes de graduação como um de
seus públicos-alvo.

Pelo acima exposto, recomenda-se a aprovação do relatório de atívidades do Prof
Valeriano.

FOICE BELO VIEIRA
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(o) CONSELHO DEPAR:iAMENTAL /
INTEGRADO

Conclusão : ,Aprovado com sugestões

Comentários

O relatório do professor Valeriano Mendez Ferreira Costa evidencia uma
participação atava e muito produtiva numa área crucial para a universidade
Refiro=me aos cursos de Pós-Graduação. Em cinco anos, ele concluiu a
orientação de doze teses de doutorado, o que perfaz uma média superior a
duas teses orientadas por ano, participou de 43 bancas de defesa tese e onze
bancas de defesa de dissertação - além das inúmeras bancas de exame de
qualificação. Isso representa uma contribuição inestimável para o Çurso de
Doutorado em Ciências Sociais e para o Programa de Pós-Graduação em
Ciência Política. ambos do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da nossa
universidade. O professor desenvolveu ainda importante atividade de direção
acadêmica-administrativa num dos principais centros de pesquisa da Unicamp '
o Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop). Essas contribuições
destacadas indicam. contudo, um pequeno desequilíbrio na produção do colega
No que diz respeito a publicações, o professor Valeriano - considerando em
conjunto artigos em periódicos, capítulos de livros e livros - ficou! um pouco
abaixo da média do nosso Insitituto, e no que diz respeito a participação em
eventos acadêmicos nacionais e internacionais os números indicam que o
professor também precisa investir um pouco mais do seu trabalho.. Avaliando o
desempenho geral do professor. não há dúvida gue o balanço final é muito
positivo. fugi?o a aprovação do relatório do professor.

ARFANDO BOATO JUNIOR
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: .Aprovado

Comentários

O departamento corrobora os pareceres apresentados, destacando o número de
doutorados orientados pelo professor. o que indica seu compromisso com essa
etapa de formação dos estudantes de pós-graduação, justamente uma etapa
que requer um investimento de longo prazo- Também destaca o novo prometo
de pesquisa desenvolvido pelo docente. que tem ensejado um profícuo diálogo
com outros projetos no âmbito do departamento e do IFCH, e certamente
permitirá a celebração de parcerias interínstitucíonais e oportunidades de
publicação.

ANDREIA GALVAO
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

UNÊGAfWP e C.íêncías Humanas

rlstítuto de

Campinas, 28 de abril de 2020

OF.DH. n9. 005/20

ASSUNTO: Relatório Periódico de Atividades Docentes

Senhor Diretor,

Encaminhámos para aprovação da Congregação o Relatório Periódico de

Atividades de Docente do Prof. Dr. Luiz Cesar Marquei Filho referente ao período de

01/01/2015 a 3]./]-2/2019.

Atenciosamente ,

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
[FCH/UNICAMP

Matrícula 300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones(19) 3521 1575 -- e-mail: historia@unicamp.br
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Conclusão: .Aprovado

Comentários

Luiz Marquei é docente-pesquisador em final de carreira,. pretendendo se
aposentar em breve. Possui trajetória de destaqcle na Universidade, e tem
contribuindo de maneira especialmente significativa nos últimos anos com um
tema de pesquisa de importância ímpar para a sociedade. que pode ser
resumido' a partir do título de sua premiada obra: capitalismo e colapso
ambiental.

No âmbito desse tema. possui publicações de relevância relacionadas ao ensino
de graduação, além de ter sido organizador de eventos e cursos de curta
duração também na área.

Orientou no programa PAD e PED. E responsável por um total de 17 projeto.s
com financiamento no período, sendo que cinco se encontram em andamento

Não há avaliação realizada pelos discentes, mas em sua auto-avaliação
considera satié;fatÓrio o resultado dos cursos que ministra. destacando ser
positivo o fato de os estudantes de graduação estarem abertos a novos temas
e problemas.

O resultado é certamente satisfatório, na medida em que. diante de um público
aberto a temas e problemas novos, Luiz parques promove, tanto na.graduação
como em projetos de extensão, a reflexão sobre um gos.temas q.ue .têm.maior
relevância' na atualidade, contribuindo para a formação do.s estudantes de
graduação como futuros docentes, pesquisadores e cidadãos.

CAMILA LOUREIRO DIAS
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Luiz Marques é docente-pesquisador em final de carreira, pretendendo se aposentar em breve. Possui trajetória de
destaque na Universidade. e tem contribuindo de maneira especialmente significativa nos últimos anos com um tema de

pesquisa de importância ímpar para a sociedade. que pode ser resumido a partir do título de sua premiada obra:
capitalismo e colapso ambiental.

No âmbito desse tema. possui publicações de relevância relacionadas ao ensino de graduação, além de ter sido

organizador de eventos e cursos de curta duração também na área.

Orientou no programa PAD e PED. É responsável por um total de 17 projetos com financiamento no período. sendo que
cinco se encontram em andamento.

Não há avaliação realizada pelos discentes, mas em sua auto-avaliação considera satisfatório o resultado dos cursos

que ministra, destacando ser positivo o fato de os estudantes de graduação estarem abertos a novos temas e problemas

O resultado é certamente satisfatório, na medida em que, diante de um público aberto a temas e problemas novos, Luiz

Marquei promove, tanto na graduação como em projetos de extensão, a reflexão sobre um dos temas que têm maior
relevância na atualidade, contribuindo para a formação dos estudantes de graduação como futuros docentes,

pesquisadores e cidadãos.

CAMILA LOUREERO DIAS
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

CAMISA LOUREIRO DIAS
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA NELA'rOR DA(o) COMISSÃO DE pÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado o ü {,; l.) .{ l$
Comentários

Luiz Marques é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História, tendo
se dedicado a ministrar disciplinas com regularidade e a orientar alunos de mestrado(5),
doutorado (3) e pós-doutorado (5), contribuindo assim com sua vasta experiência docente
para a formação de jovens pesquisadores. Trata-se de um professor e pesquisador com
trajetória acadêmica consolidada no Brasil e no exterior, o que se comprova pelas redes
de pesquisa de que faz parte em âmbito nacional e internacional, além dos vários prêmios
e distinções no decorrer de sua experiência profissional e intelectual. Do mesmo modo, há
que se destacar a qualidade de sua produção, com dezenas de artigos publicados em
periódicos de grande circulação e projeção cultural, 1 2 trabalhos apresentados em eventos
científicos nacionais e internacionais,várias entrevistas e outras atividades de divulgação
científica, além de ter publicado capítulos de livros e um livro muito prestigiado. Ademais.
participa de grande quantidade de projetos de pesquisa e ensino, envolvendo igualmente
expressivo número de pesquisadores em diversos níveis. Por fim, cumpre destacar que o
professor Luís Marques tem um desempenho exemplar no que se refere a atividades de
ensino, pesquisa e extensão, todas muito bem articuladas, entre outros aspectos, em torno
de temas e problemas de grande impacto na contemporaneidade, em especial suas
reflexões, pesquisas e apresentações sobre questões políticas e ecológicas, com alcance
para além do mundo acadêmico, na medida em que sua interlocução tem se expandido
também para um público muito amplo.

FERNANDO TEIXEIRA DA SALVA
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,4prov'ado üü (; [.] ! g
Comentários

Luiz Marquei é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História, tendo se dedicado a ministrar

disciplinas com regularidade e a orientar alunos de mestrado (5), doutorado (3) e pós-doutorado (5), contribuindo assim

com sua vasta experiência docente para a formação de jovens pesquisadores. Trata-se de um professor e pesquisador
com trajetória acadêmica consolidada no Brasil e no exterior. o que se comprova pelas redes de pesquisa de que faz

parte em âmbito nacional e internacional, além dos vários prêmios e distinções no decorrer de sua experiência

profissional e intelectual. Do mesmo modo, há que se destacar a qualidade de sua produção, com dezenas de artigos
publicados em periódicos de grande circulação e projeçãa cultural, 12 trabalhos apresentados em eventos científicos
nacionais e internacionais,várias entrevistas e outras atividades de divulgação científica, além de ter publicado capítulos

de livros e um livro muito prestigiado. Ademais. participa de grande quantidade de prajetos de pesquisa e ensino,

envolvendo igualmente expressivo número de pesquisadores em diversos níveis. Por fim, cumpre destacar que o

professor Luas Marques tem um desempenho exemplar no que se refere a atlvidades de ensino, pesquisa e extensão.
todas muito bem articuladas, entre outros aspectos, em torno de temas e problemas de grande impacto na

contemporaneidade. em especial suas reflexões, pesquisas e apresentações sobre questões políticas e ecológicas, com
alcance para além do mundo académico, na medida em que sua interlacução tem se expandida também para um público
muito amplo.

FERNANDO TEIXEIRA DA SALVA

IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CEENCIAS HUMANAS

FERNANDO TEIXEIRA DA SALVA
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(o) CONSELHO DEPAmMENTAL /
INTEGRADO ü 1.) {) i; =1 0
Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Luiz César Marquei tem uma trajetória acadêmica consolidada no Brasil e no
exterior. Com participação destacada em várias redes de pesqui.sa, sua
produção científica chama atenção pela regularidad.e e, sobretudo,. pela
qualidade e impacto que vai além da comunidade acadêmj.ca. alcançando um
público mais amplo e diverso. Nesse sentido, chama atenção seu em.penho na
divulgação de conhecimentos científicos sobre ecologia. meio ambiente e
políticas públicas, temáticas centrais - melhor dizendo, vitais - no mundo
contemporâneo e no contexto brasileiro atual.

Como docente. o desempenho de Luiz Marquei é igualmente exemplar. o que
pode ser atestado pela sua inserção em várias atividades de ensino. e.extensão,
tanto na graduação como na pós-graduação. Por ultimo, gostaria de frisar que.
a abertura de Luiz marques para os debates sobre temas contemporâneos e
sua igual disposição para abrir novos horizontes de pesqu.isa .- exercício .que
marca sua trajetória acadêmica de destacado pesquisador da história da arte a
historiador e intelectual crítico das relações dos homens/mulheres com o meio
ambiente - impacte muito positivamente o corpo discente nos diferentes níveis.

Dito isso, considero aprovado o relatório de Luiz Carlos Marquês. e.. ao. mesmo
tempo, louvo sua contribuição ímpar para o Departamento de História do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.

LUCILENE REGINALDO
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: .Aprovado

Comentários

Luiz parques tem uma trajetória acadêmica consolidada no Brasil e no exterior.
Com participação destacada em várias redes de pesquisa, sua produção
científica chama atenção pela regularidade e, sobretudo, pela qualidade e
impacto que se estende além da comunidade acadêmica. alcançando um
público mais amplo e diverso. Nesse sentido, é louvável seu em.penho na
divulgação de conhecimentos científicos sobre ecologia. meio ambiente e
políticas públicas, entre outras temáticas centrais - melhor dizendo, vitais - no
mundo contemporâneo e no contexto brasileiro atual.

Como docente. o desempenho de Luiz parques é igualmente exemplar, o que
pode ser atestado pela sua inserção em várias atividades de ensino e extensão,
tanto na graduação como na pós-graduação. Por ultimo, gostaria de frisar que
a abertura de Luiz parques para os debates sobre temas contemporâneos e
sua igual disposição para abrir e singrar novos horizontes de pesquisa .-
exercício que mai:ca sua trajetória acadêmica de destacado.. pesquisador da
história da arte a historiador e intelectual crítico das relações dos homens
/mulheres com o meio ambiente - impacta muito positivamente o corpo
discente nos diferentes níveis.

Dito isso, considero aprovado o relatório de Luiz Cartas Marquei e. ao mesmo
tempo, louvo a contribuição ímpar que tem dado . ao Departamento de História
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp ao longo de sua
notável ca Freira acadêmica.

LUCILENE REGINALDO
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
UNICÃIWP

tÍtuto clc

c C;íências H umanas
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Campinas, 28 de abril de 2020

Ofício DH .ng 003/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar providências, junto aos órgãos competentes, no sentido de

aprovar o relatório parcial e a renovação do vínculo da Profa. Dra. Silvla Hunold Lara

jprocesso n9 09 P 7792/20].6), junto ao Departamento de História a partir de

].7/02/2020, por dois anos.

Informamos ainda que o relatório foi aprovado na reunião do Departamento de

História em .L5 de abril de 2020.

Atenciosamente,

$- ,

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

ÊFCH/UNICAMP
Matrícula
300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones(19) 3521 1575 -- e-mail: historia@unícamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
UNICAh4P ü {l.,iê! a )$ tdtlnjfãjt

Campinas, 22 de Abril de 2020.

OHlcio DA/IFCH n' 006/2020

Ref.: Pt'oc. 09-P-27210/2013

limo. Sr.

Pro.f. l)t'. Alvará Gaba'iel Bianclti Mettdez
Di},eto] - IFCH
UNICÁMP

Senhor Diretor,

Encaminho para apreciação da Congregação do IFCH, o encerramento do víncu]o da ])rofà. Dra.

ANA MANIA DE NIEMEYER junto ao programa de Professor Colaborador da UNICAMP,

vinculado ao Depto. Antropologia, referellte ao período de 26/01/2018 a 25/01/2020.

Informo ainda que o encerramento do vínculo foi aprovado na reunião do Departamento de

Antropologia realizada no dia 3 1 de março de 2020, mediante a solicitação da professora de encetTamento do

vínculo e com base no relatório de atividadcs apresentado pela professora.

Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente,

Prof. Dr. José Maurício Parva Andion Arruti
Matrícula Ho 301206

Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

.#l

Cidade Universitái'ia Zeferino Vaz, Rua Cora Col'alma, 100 Campinas/SP -
Telefones ( 19) 3521 1 572 -- e-mail: dantropo(@unicamp.br

CEP 1 3083-896
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
U]ViGA.háP e (:iêncías FI

Campinas, 25 de março de 2020

Ofício DS .n9 07/20

ASSUNTO: Ingresso de Pesquisadora Colaboradora

Encaminhámos para a aprovação da Congregação a solicitação de integração na função

de Pesquisadora Colaboradora a Profa. Dra. Janaína Martins Cordeiro, sob a supervisão

do Prof. Marcelo Siqueira Ridentí, a partir de 02/04/2020, pelo período de l ano, junto

ao Departamento de Sociologia. Informamos ainda que a integração da Pesquisadora

foi aprovada pelo Departamento de Sociologia em reunião realizada no dia

18/03/2020.

ã,: (Va«..?.,« «* &
Ptoí'. l)r. Sávioí/Mail)ado (.avz! c :nt.c

Mau íct1la: 30{1668

Chc[b do [)opto (]c Soc]n]op.ia
i!:Íl: ! {/{J:N } (. /\. W} }:

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor da IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP
Telefones (1 9) 352 1 1576 -- e-mail: ifchsoci@unicamp.br

CEP: 13083-896
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Ciências Humanas

Ü

Campinas, 25 de março de 2020

Ofício DS .n9 08/20

ASSUNTO: Ingresso de Pesquisadora Colaboradora

Encaminhámos para a aprovação da Congregação a solicitação de integração na função

de Pesquisadora Colaboradora a Profa. Dra. Deite Luiza da Salva Ferraz, sob a

supervisão do Prof. Ricardo Luiz Corro Antunes, a partir de 01/03/2020, pelo período

de l ano, junto ao Departamento de Sociologia. Informamos ainda que a integração da

Pesquisadora foi aprovada pelo Departamento de Sociologia em reunião realizada no

dia 18/03/2020.

ã«; (Va«.J.« «R
Prol'. Dl-. Sávi(yh/{acl)algo (:a\ iiic ti fc

MElüíctiía; 3(}66(}8

(:hefe do i)apto dc Socioloy.ií!
i !.:(ll! {/(JNI(I' .'\-N }

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP
Telefones ( 1 9) 352 1 1576 -- e-mail: ifchsoci@unicamp.br

CEP: 13083-896
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
®

UNÊGAIWP c C.íênçía. Humanas

Campinas, 28 de abril de 2020.

Ofício DH .ng 004/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do ingresso

na função de Pesquisador Colaborador de Neusa Serra, sob a supervisão do Prof. Dr.

Luiz Cegar Marques Fi]ho, para o período de 01/12/20].9 a 3]./08/2020.

Informamos que a solicitação foi aprovada pelo Departamento de História em

reunião rea]izada em].5/04/2020.

Atenciosamente,

.9

Prosa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

EFCH/UNICAMP
Matrícula
300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAM P

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina,].00 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones(19) 3521 1575 -- e-mail: historia@unicamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

'?

UNICAhãP

Campinas, 22 de Abril de 2020.

Oficio DA/IFCH n' 007/2020

Ref.: Proa. 09-P-13781/2019

lÍRio. Sl-.

P}'oJ. Dr. Alvar o Gaba'iet Bianclli Mlendez
Di} eto} - IFCJ{
UNICAMP

Senhor Diretor,

Encaminho para apreciação da Congregação do IFCH, o encerramento

GERALDO LUCIANO ANDRELLO junto ao programa de Pesquisador

UNIC.i\MP, vinculado ao Depto. Antropologia, sob a supervisão do Prof. Dr.

Barbosa de Ahneida, referente ao período de 01/08/2019 a 28/02/2020.

do vínculo dc

Colaborador da

Mauro William

Informo ainda que o encerramento do vínculo foi aprovado na reunião do Departamento de

Antropologia realizada no dia 31 de março de 2020, mediante o relatório de atividades apresentado pelo

professor.

Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente,

.,..\:. ----'';p« i..,f ,t,,'LX{,:C''"b i:é

Prof. Dr. José Maurício raiva Andion Arruti
Matrícula no 301206

Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

#. .-$

Ç,,'"

Cidade Uilivcrsitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP
Telefones (1 9) 352] 1572 e-mail: dantropo@unicamp.br

CEP 1 3083-896
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Centro !ni:erdisciplínar de Esq:tidos soba a Cidade - CIE(/Unicamp zogg

Coordenação: Profa. Dra. Josíanne Francia Ce!"asoli

Membf $

(i) professores e professoras: Pt'of.' Dr.' Mana Stelia f\l. Bresciani(IFCH-Unicamp);
Prof.' Dr. ' Rodrigo de Faria (UnB); Prof.; Dr.; Viviane Ceballos (UFCG); Prof.' Dr.'
Amilcar Torrão Filho (PUC-SP); Prof.' Dr.' Marísa Carpintéro (IFCH-Unicamp); Prof.'

Dr.; Carolina Pescatori C. da Silvo (UnB); Prof.' Dr.' Angelo Beftoni(Aix l\4arseille

Unive!-sii:é); Prof.' Dr.' lvone Salgado (PUC-Campinas); Prof.' Dr. ' Fernando Ataque

(U«ifesp)

(ii) pesquisadores e pesquísadoras:

Thainã Teixeil"a Cardinalli, Moníque Felix Borin, Renata (leraissati Castão de Almeida,

Phíiippe Artltur dos Reis, Carlos Alberto Oliveira,

Leonardo Faggío11 Novo, Suelen (amas de cousa $ímião, Ana Carolina Oliveira Alvos,
Fayga Marcíelle Madeira de Oliveira, Clecia Aparecida Goines, Raquel Oliveira Jordan;
Jogo Augusto Neves Pares; Daniel Deminice; Mana lsabel Costa Menezes da Rocha

(iii) bolsistas (BAS-SAE): Thainá Cruz; Mauro de Mordes Frota; Luiza Prado Luz
Marquei; Lulas Fernandes Estevam; Crislaine de Souza Borges;

Grupos e projetos de pesquisa associacíos=

(i) Prometo enter-institucional: 'Fnnnloaiã do Pen nEâ} UrlzanbÊica

(ii) Gniwoi:leme a elnF]]stói"]a dug,]rbaílls!!w CídadíJGPHUC/Un 8

(iii) Lalwratáda l:sLud asEubzil30 $/LeU/UFRJ

(iv) }:aimÍBj:Ó!.!a l::!rl2aDQ/La B/U F BA

(v) C01Í11)Í$1aÇlb/UTKaC

(vi) LalleLlrl3

(vii) Núcleo H
SeolMEdad©(i«ter-ínstitucio«al)



@
CÊe(

CENTRO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE A CIDADE

cepa!'tamentü de História - ií\stituto de Filosofia e Ciências Huma11as - U111vei-cidade Estadual de Ccampl11as

RuaCoraCoraiina,s/n BarãoGeraldo-Campinas-São Pauio-Bi'asiiCEPí3o83-896 f.-p551935211637
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Apresentamos de modo sintético as principais ativiclades desenvolvidas pelo Ci EC ao
longo de zolg, conforme os itens abaixo indicados. O detalhamento das publicações
e participações em eventos realizadas por cada um dos pesquisadores do CIEC está
detalhada na plataforma Lattes.

1. AIHU Organização de ex/entes com a participação de membros do CIEC

2, Banco de dados Sabe!"es Urbanos

3. Revista eietrõnica Urbana

4. Prometo Cronologias do Pensamento Ui-banístíco

5. Grupo de Estudos e Leituras - GEL

6. Apoio institucional

7. Mudança de sede

1. Associação lbero-americana de História Urbana - AiFiU

A Sede institucional da AIH U está situada no CiEC, uin de seus principais articuladores

desde 2013. Em novembro de 2013, durante o Terceiro Congresso Intel"nacional cle
História Urbana: cidade e habitação na América Latina, l93o-lg6o, organizado pelo

CIEC e pelo Grupo de Pesquisa em História da Cidade e do Urbanas!-no FAU/UnB, foi
fundada a Associação Ibera-americana de História Urbana, com sede no CiEC. Os
estatutos aprovados nessa ocasião estabeleceram os anos de zol4 e 2015 para
organização adminístrati\ra, reunião dos associados e preparação do evento da
Associação.

O l.' Congresso AiHU foi realizado na Pontifícia Uníversidad Católica de Child e
Univel-sidad de Child, em Santiago, em zol6. Na mesma ocasião, fora:'n designados
como coordenadores da associação: Prof' DT' Rodrígo Santos de Faria

FAU/UnB/GPHUC/CIEC e Prof; Dr' Josianne Francia Cerasoli DH/IFCH/UN ICAMP/CIEC.

O 2' (longa"esmo da AIHU foi realizado na Universidad Nacional Aut(5nomca do Mexico

(UNAM) na Cidade do México DF, em novembro de 20lg. Q endereço eletrõnico de
acesso ao site e aos anais dos dois eventos é iEL

2. Banco de dados: Saberes Urbanos

Num primeiro momento, a documentação e os resultados parciais armazenados
nesse Banco de dados, resultantes de pesquisas realizadas pelo CIEC e parcerias

realizadas ao lolago de sua trajetóría, possibilitam acesso somente aos pesquisadores
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do núcleo, mas também externos, mediante agendamento. Neste momento, o
sistema de consultas online Saberes Online encontra-se em manutenção técnica, para

posteriormente ser disponibilizados para consulta pública. A base mais volumosa da
documentação disponibilizada é referente ao Prometo Temático Fapesp "Saberes
eruditos e técnicos na configuração e reconfiguração do espaço urbano. Estado de
São Paulo, séculos XIX e XX" (de o3/zoo6 a l0/2011, envolvendo pesquisadores de
outras sete instituições: Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNE$P-

Bauru, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e Tecnológicas da PUC-Campinas,
Scuoia Studi A\fanzati - lstituto Uni\reFsitarío clí Architectura di venezia-lUAV;

Fao.lldade de Ai"quitetura da UnB, Instituto de l-listória da UFU, Faculdades Armando
Alvares Penteado-FAAP, Centro Uni\reFSÍtário de Belas Artes de São Paulo, Université

Aíx-en-Provence).

3. l\avista eietrânica Urbana

Revista online A Revista Urbana(ISBN lg8z-o569) é uma produção do CIEC, exemplar

vii-dual, hospedado no Portal de Pari(5dicos Eletrõnícos Científicos (PPEC) do Sistema

desenvolvido e se mantém graças ao envolvimento e o esforço dos pesquisadores
com o objetivo cle divulgar os resultados dos trabalhos de pesquisa originais sobre
temas urbanos, com ênfase na interdiscíplínarídade da área, ampliando assim nossos
debates internos e exterrlos e a nossa produção para diversos espaços académicos.

Em zol3, a revista concluiu o processo de transição para um novo sistema de
ge!-enciamento, também hospedado no servidor do IF(H, vinculado ao Open Journai
Systein e IBICT (Institui:o de Brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia, e
desde então tem atuado constantemente sua gestão com apoio da PPEC. O periódico

também teve seu regimento aprovado pela Departamento de História e pela
Congregação do IFCH em zolg. O endereço eleEfâníco

Unicamp (httos:

Editores: Josianne Francia Cerasoli, Rodrigo de Faria, Víviane Comes de (eballos,
Marca lsabel Costa l\4enezes da Rocha, Cardos Alberto de Oliveira

Conselho consultivo estrangeiro 1. Prof. [)r. Christian Topa]ov, École des Hautes
Études en Sciences Sociales / Franca z. Prof. Dr. Cal'los Sambricio, Escuela Técnica

Superior de Arquitectura / Universidad Politécnica de Madrid., Espanha 3. Prof. Dr,
Rui Ramos, Universíclade do Porto-Portugal, Portugal 4. Pi'of. Dr. EI)Fique de /\roda
Alanos. Uníversidad Nacional Autonóma-léxico. léxico 5. Prof. Dr, Fernando Laia,

Universitbr of Texas at Austin-EUA, Estadas Unidos da América do Norte 6. Pí'ofa. [)!-a.
Gabriella Carolinl, ih4assachusetts Institute of Technology-EUA, Esl:idos Unidos da
América do Norte 7. María Victoria fardo)fa Loureda, Directora del Centro de Estudios
Urbanos de la Habana - Facultad de Arquitectura 8. Prof. Dr. Manuel Lopezp
Universidad Nacional Carecas, Venezuela g. Profa. Dra. Rosa Abolir, Universidad de
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Buenos Abres, Argentina 10. Profa. Dra. Alicia Novick, Universidad de Buenos Abres,
Argentina 11. Prof. Dr. Luas Arenas, Universidad Saragoza-Espalha, Espalha 12. Pl"of.
Dr. Laurent Vidas, Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique
Univel-sito de La Rochelie, Fiança

Conselho editorial l. IVial'ia Stella Mastins Bresciani, UNICAMP, Brasil z. Prof. Dr.

Amilcar 'torrão Filho, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 3. Profa. Dra.
Cristina Meneguello, IF(H-CIEC-UNICAMP 4. Profa. Dra. Josianne Francia Cerasoii,
IFCH/ CIEC - Unicamp, B!"asil 5. Prof. Dr. Rodrigo de Faria, FAU-UnB/CIE(-UNICAh4 P 6.

Profa. Dra. Silvana Rubino, l FCH-CIEC-UNICAMP Conselho consultivo bi-asíleiro 1. Prof.
Dr. Amilcar Torrão Filho, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo z. Profa. Dra.
Fada Fridman, IPPUR-UFRJ 3. Profa. Dra. Ana Fernandes, FA-UFBA 4. Pi"ofa. Dra.
Mana Fernanda Bicalho 5. Profa. Dra. Ana Albano Amora, FAU-UFRJ 6. Pi'of. Df. Carlos
Roberto ponteiro de Andrade, IAU-USP 7. Prol:a. Dra. Sarah f:eldman, IAU-USP

Apoio técnico 1. Edson Domingos Lísboa (zelo-zol5), Wesley Alves de Oliveira (2017-

2018), Alessandra Ingrid da Salva (zol8-cozo), Vinícius tendes Meio e Branca
Cavalcanti Mastins (2020-)

Volumes publicados: v. 5, n. 6 (2013): Dossiê Urbanistas e urbanismo: a cidade como
objeto de intervenção v. 5, n. 7 (zol3): Dossiê Urbanistas e urbanismo: a escrita da

histói-ia como campo de investigação v. 6, n. 8 (zol4): Dossiê Cidade e Habitação na
América Latina v. 7, n. lo (2015): Dossíê História Urbana v. 6, n. g (2014): Dossíê
Dimensões Simbólicas das Intervenções Urbanas v. 7, n. ll- (zol5): Dossiê Género e

Espaço 1; v. 8, n. 12(z016): Dossiê Gênera e espaço' ll;v. 8, n. l3,(zo16), Dossiê Cidade
e Natureza; v. 8, n. l4 (zol6): Dossiê Cidade latioamei"icana; v. g, n. l5 (zol7): Dossíê
Vielas iMiseria, Favelas y Asentainientos: nuevas ruças em Historia Urbana; v. g, n. l6

(2017): Dossiê (idade e cultura visual; v. g, n. l7 (2017): Dossiê Cidade e Memória; v.

10, n. l8(2018) Dossiê Cidade do século XVlll; v. 10, n. lg(zol8): Dossíê Brasília 1; v. lo,
n. zo (zol8): Dossíê Brasílla 11; v. 11, n. n (zolg): Dossiê Suburbanización ein Arnérica

Latina; v. 11, n. zz(zolg): Dossíê Livre.; v. 11, n. 23(20lg): ArteCídade. A parti:' de cozo

a Urbana passa a ser uma publicação contínua, com um volume anual.

4. Prometo Cronologias do Pensamento Urbanístico

1. Equipe - Grupo de pesquisa CIEC-l FCl-{/Unicamp

Comi-denação; Josianne Francía Cerasoli

Professor'es colaboradores: Mai'ia Stella Martíns Brescianí; Rodrigo Santos de Fa!-ia
Dout:orandos: Cardos Alberto Oliveira; Leonai'do Faggion Novo; Suelen Caldas cousa

Simião; Thainã Teíxeira Cardinalli

Bolsistas de apoio técnico; Bruma Carolina de Souza Pereira; Caio Casar da Salva f'ires;
Vanessa Brita Passos; Lucas Fernancles da Silvo Estevas; Luíza Prado Luz Mat"quem;

Crislaine de Sousa Borges; Thainá Peneira da Cruz; Mauro de Moraes Frota.
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Sobre o prometo

Pesquisa coletiva realizada desde 2002 por uma iniciati\rã e cooperação entre as
equipes do Laboratório UI'band (PPGAU, i:AUUFBA), coordenada por Paola B.
Jacques, e do Laboratório de Estudos Urbanos (PROURB, UFRJ), coordenada por
Margareth da Silvo Peneira. Desde 2016, o prometo passou a articular e Integrar outras
equipes de trabalho em outros estados do Brasil: Cosmópolis (Rito Velloso, UFMG);
Cidade (in)pensada (Paulo Reyes, UFRGS); Laboratório de Estudos da Urbe (Rícardo
Tre\risan, UnB); e UNEB (Luiz Antânio de Souza); além do CIEC, sob coordenação de
Josíanne Ceí"asoll.

O pi"oduto mais direto do prometo de pesquisa é o site, Cronologia do Pensamento
Urbanístico, online desde sua primeira versão em 2003. Essa ferramenta permite
cartografar e hístoriografar as dinâmicas e complexas redes, campos de debate, força
ou tensão entre diferentes Ideias (conceituadas enquanto nebu/asas) que
construíram e ainda constroem o pensamento urbanístico. Q site, de caráter aberto,
possibilita, ainda, a ampliação do próprio conceito de cronologia, para além do
caráter singular, positivista e evolucionista que tradicionalmente se assume. As
cronologias, poi"tanto, partem de suas inflexões emergências e sobrevivências em
prol da melhor compreensão da historicidade dos debates e intervenções sobre as
cidades e da complexidade da circulação das ideias urbanísticas, at!-â\rés de uma
compreensão, mesmo que momentânea, das diferentes nebulosas de ideias que
possa nos permitir uma melhordo campo discíplinarquanto das cidades. Priorizamos
as nebi.glosas reunindo ideias de intelectuais, artistas, técnicos e figuras públims de

modo geral que buscam deslocar formulações historiográficas por vezes
api"iorístícas, redutoras ou passíveis de revisão a pai'tlr de uma maneira mais
complexa de "fazer história"

É possível (e desejável) estabeleces- f-ilações entre dados situados histórica e
geograficai-mente (publicações, projetos, eventos, ou qualquer outro fato
considerado relevante para a const!"ução do campo ampliado de estudos e
intervenções sobre as cidades) com objetivo de contribuir para uma melhor
compreensão sobre a circulação ti-ansnacional de ideias urbanísticas, be:'n coi'Rci

acerca das possíveis formas de narrar o campo Por meio do pl'ojeto, buscamos
fomentar e fornecer instrumentos e elementos para o surgimento de nox/as

pesquisas e contribuir para a fon-nação de pesquisadores em diferentes níx/eis,

graduação, mestrado e doutorado privilegiando o diálogo en4:re diferentes disciplinas
que tenham como foco as cidades.

Cada vei-bel:e é elaborado pelas equipes participantes a partir da documentação

pl'imária disponível e pel'mate ao usuário visualizam", além do quad!-o cronológico e
geográfico, um tipo de pensamento "em nebulosa", incitando o cotejamento elatl'e
diferentes iniciativas a princípio não relacionadas. Com isso, há, também; uma forte
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preocupação com a revisão historiográfica e a problematização de noções como
progresso, evolução, transferência, modelo e/ou influência, entre várias outras, ainda
tributárias de uma visão linear, teleológica e fechada de história que por vezes
continua a balizar as interpretações sobre o campo Busca-se novas maneiras cle
narrar e fazer histol-iográfico que privilegiem e abarquem as descontinuidades,

piuralidades, heterogeneidades, rupturas, contradições, inflexões, emergências,
desvios, e as sobrevivências das ideias(nos discursos e nos projetos) e extrapolem a

busca por verdades ou origens.

Barão Gerando - Car1lpÍnas - são Pauío - Brasil (EP l3o83-896

As equipes de pesquisa clãs diferentes universidades trabalham de formas distintas,
mas o foco principal sempre é o debate de ideias, sobretudo as tensões entre elas.
No caso da equipe do CIEC, recentemente integrada ao prometo, busca-se contribuir
e alímentai- o site com os dados i'elacionados às questões, debates, fatos, projetos e

eventos mapeados a partir de São Paulo - como as associações profissionais, escolas
de arquitetura e proletos e planos elaborados, debatidos e pensados para a cidade,
ainda ausente nas nebulosas lú inseridas. O trabalho, em sua primeii"a fase, consistiu
em um treinamento da equipe (composta por alunos de graduação de diferentes

áreas - geogi-afia, al-quitetura e urbanismo e ciências sociais - e de doutorado - da
linha Cultura e Cidade do PPGH-Unlcamp). Em seguida, eram selecionados pelos
bolsistas da graduação temáticas a partir de st.las afinidades a fere:n perseguidas,

mapeadas e estudadas, A elaboração do verbete, em termos formais e cle conteúdo,
é feita sempre de maneira a pi'iorizar o trabalho coletívo com, ao menos, o
acompanhando por um aluno de doutorado cujo papel é não só auxiliar na
elaboração, mas debate!" estratégias para sua feitura e maneiras de narra-lo.

Além da manutenção e funcionamento do site, as equipes que integram o prometo

estão em constante trabalho de organização de coletâneas que debatam alguns
aspectos e etapas do ti-atalho. A série Nebulosas do pensamento urbanístico já
publicou dois tomos ("Modos de pensar" e "Modos de fazer'') e prepara o terceiro
tomo para 20zo("Modos de nan'ar") que buscam refletir metodologicamente sobre
as implicações desse tipo de pesquisa e fornecer novas possibilidades paí'a o campo
da }llstó!"la urbana,

5. Grupo de Estudos e Leituras - GEL

A partir de zol6, o CIEC passou a sediar encontros de leitui"as entre seus membros,
sendo que alguns deles tiveram a partidpação de professores e pesquisadores dos
núcleos associados, entre eles Carolina f'escatori C. da Silvo(UnB) e Lindener Parreto

Jr. (PUC-Campinas). Com o intuito de discutir obras e textos cai-os aos estudos
ui-banos, i"ealizou-se quatro encontros, em 2016, i:rês, en] 20171 e um em 2018 e em
zolg. Destaco ainda em 2017p o minicurso ofertado por Paola Berenstein Jacques
(UFBA), sobre "Sobrevivências, montagens, anacronismos", que ocorreu entre os

dias o8 e og de agosto.
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6. Apoio institucional

Apoio institucional O CIEC está localizado no Instituto de Filosofia e Ciências Humallas
da Unicamp, em prédio recentemente inaugurado e destinado a sediar Núcleos e
Centros de Pesquisa. Possui 6 coi'nputadores ligados à rede, 3 scanners de mesa, 3

scanners portáteis, 2 impressoras multlfuncionais, 2 notebooks, 3 câmeras
fotográficas e um servidor para alimentação de urn banco de dados à partir dos
documentos coletados e produzidos pela pesquisa do Prometo Temático FAPESP:

Saberes eruditos e técnicos na configuração e reconfiguração do espaço urbano -
Estado de São Paulo. Séculos XIX e XX (coordenado por lvlaria Stella Martins
Bresciani) 2006-zoll. Este equipamento se encontra abrigado pelo setor de
informática do IFCH/Unicamp, pois necessita de exposição em ambiente clímatizado

durante suas operações, e é compartilhado com outras funções de ai'mazenamento
de informações no IFCH. O site do centro está hospedado no servidor do IFCH no

Q ant!"o conta coi-n sete bolsistas SÂE

(Serviço de Assistência ao Estudante da Unicamp), que atuam como apoio técnico no
CI EC e na inserção das informações de pesquisa no Banco de Dados Saberes Urbanos

e no apoio técnico à revista Urbana. Tem contado também eventuaín)ente com
bolsista PAPl-SAE/UNICAMP, pa:'a apoio ao desenvolvimento etapas pontuais elos
prajetos.

A demanda de pesquisas geradas pelos projetos de pesquisa ora vigentes ligados ao

CIEC ampliou convidei-avelmente o fluxo de pesquisadores no espaço físico do
centro, bem coIRo a circulação de materiais de estudo e pesquisa. Além de teses,

dissertações, livros, revistas e coletâneas, organizados e disponibilizados aos
pesquisadores da centro, a base documental e referencial dispõe de um vasto acervo
documental, composto de cópias de diversos periódicos de especial relevância para

os estudos urbanos (sobretudo relativos ao período de l89o a lego), dentre eles:
Revista de Engenharia, Arquítetura e Construções, Revista Politécnica, Boletin-i do
Instituto de Engenharia, Acrópole e outras. Também dispõe de uma série de
documentos fotogt-afados e armazenados em formato digital, como: fotos antigas cla
cidade de São Paulo, relatórios, mapas, plantas, proletos urbaílístícos e cartas. Trata-
se de documentos constantemente consultados pelos pesquisadores do CIEC, erra
difel-entes atividades, além de material que tem servido como i)ase à inserção de

informações no Banco de Dados Saberes Urbanos desse modo, por ri)elo da rede de
computadores, tais informações também estarão disponíveis para acesso público,
como instrumento de pesquisa que extrapola as atívidades descn\rolvidâs no centro.

Esta demanda de organização e disponibilização do acervo documental e referencial

gerou a necessidade de arnplíação e aperfeiçoamento, nãa somente do espaço físico,
mas também da infraestrutura do centro. Deve-se, portanto, regístrar neste relato a

importância de se encaminhar, de acordo com as possibilidades, algumas
providências, tais como: a instalação de estantes adequadas pai'a armazenagem do

endereço }1]8
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mal:eríal bibliográfico existente; instalação de armários adequados para a guarda de
equipamentos eletrânicos (necessidade de armário mm chaves, para manutenção

segui'a dos equipamentos sofisticados, como câmeras fotográficas, notebooks); uma
mesa com oito cadeiras para reuniões (hoje o centro conta apenas com uma mesa

pequena e quatro cadeiras utilizadas na bancada dos computadores); instalação de
equipame1lto de ar condicionado. Deve-se ressaltar ainda a necessidade do apoio
permanente de uma secretaria, para manutenção do devido acesso ao acervo clo
CIEC, auxílio na organização das diversas atividades desenvolvidas e
aperfeiçoamento do trabalho editorial relativo à Revista Urbana, anualmente
realizado de forma voluntária pelos pesquisadores do centro, ilaclusive para

atividades cotidianas, como o acompanhamento fluxo de entrada e encaminhamento

dos artigos e informações e auxílio em si-!a publicação.

Barão Ge!"lido - (empinas - São Paulo - Brasil CEP l3o83-896

Apesar da conclusão do prometo Temático em 2011, muitas das atividades e pesquisas
desenvolvidas pelos me;'nbros do CIEC baseara:n-se nas premissas metodológicas e
no acervo (historiográfico e documental) trabalhados ao íGnEo desse

prometo. Destacamos, a partir dessa pluralidade, duas atividades que estruturaram os

trabalhos ao longo do ano de zolg: a atuação junto ao prometo (cronologias do
Pensamento Urbanístico e a mudança da sede do centro de pesquisa pai"a o

inaugurado Prédio dos Centros e Núcleos (IFCH-Unicainp) inaugurado em zolg - a
serem relatados no presente documento.

7. Mudança de sede

Com a recente inauguração do novo Prédio de Centros e Núcleos do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Unícamp, foi necessário inventariar" e reorganizar o

aceno e os materiais depositados no CIEC para a mudança de sede, ocon-ida entre
setembro e dezembro de zolg. Esse esforço resultou em uma catalogação do acervo
do Centro, tanto em relação ao material bibliográfico, quanto às séries documentais,

e deve apoiar e subsidiar de modo mais efetivo as atividades e pesquisas realizadas a

partia' de suas ativídades e de seus materiais.

lmarço de 20ao]
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OFICIO CG-IFCH 18/2020 Campinas, 28 de abril de 2020

ASSUNTO: VAGAS VESTIBU LAR 2021 -- CONSULTA COMVEST - HISTÓRIA

Prezado Diretor,

Solicitamos que seja referendado pela Congregação a decisão abaixo informada
do curso de História referente às consultas da COMVEST (Ofícios Circulares 001, 002 e

003 de 2020) sobre vagas do vestibular 2021:

li) Vestibular indígena, vagas olímpicas e vagas Enem - manter o disposto e

praticado no vestibular passado;

l2) Vagas PCD: acolhemos o parecer da COMVEST, que entende que o assunto
deve ser debatido após o retorno da Universidade à normalidade

Cordialmente,

.j

$ '\.
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limo. Sr.

Prof. Dr. Álvaro Bianchi

Diretor 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:(19) 3521 1577/(19) 3521 1944 -- e-mail: gradifch@unícamp br
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OFÍCIO CG-IFCH 19/2020 Campinas, 28 de abril de 2020

ASSUNTO: VAGAS VESTIBULAR 2021 CONSULTA COMVEST - FILOSOFIA ÜÜÜ !) ;3 "?

Prezado Diretor,

Solicitamos que seja referendado pela Congregação a decisão abaixo informada

do curso de Filosofia referente às consultas da COMVEST (Ofícios Circulares 001, 002 e

003 de 2020) sobre vagas do vestibular 2021:

li) Vestibular indígena, vagas olímpicas e vagas Enem - manter o disposto e

praticado no vestibular passado;

l2) Vagas PCD: acolhemos o parecer da COMVEST, que entende que o assunto

deve ser debatido após o retorno da Universidade à normalidade

Cordialmente,

Prof. Dr. Rafaél Rodrigues Garcia
Coordenador de graduação -- Filosofia

Unícamp -- lyatrícula 313409

limo. Sr.

Prof. Dr. Álvaro Bianchi

Diretor 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

Te[efones:(191 3521 1577/(19) 352]- .L944 -- e-mail: gradifch@unicamp.br
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OFÍCIO CG-fFCH 20/2020 Campinas, 28 de abril de 2020

ASSUNTO: VAGAS VESTIBULAR 202]. CONSU LTA COMVEST - CIÊNCIAS SOCIAIS

Prezado Diretor,

Solicitamos que seja referendado pela Congregação a decisão abaixo informada

dos cursos de Ciências Sociais Integral e Noturno referente às consultas da COMVEST

IOfícios Circulares 001, 002 e 003 de 2020) sobre vagas do vestibular 2021:

jl) Vestibular indígena, vagas olímpicas e vagas Enem - manter o disposto e

praticado no vestibular passado;

l2) Vagas PCD: acolhemos o parecer da COMVEST, que entende que o assunto
deve ser debatido após o retorno da Universidade à normalidade

Cordialmente,

'X.Jü ;.]:«)'ü

Prata. Dra. foice Meio Vieira
Coordenadora de Gradumão - Ciências Sociais

Unicamp - Matrícula 300504

limo. Sr.

Prof. Dr. Álvaro Bianchi

Diretor do IFCH -- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Unicamp -- Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína S/N -- Campinas'SP -- CEP: 13083-865

Telefones:(19) 3521 t577/(191 352]- 1944 -- e-mail: gradifch@unícamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUIvIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPG/IFCH 064/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO DO TNSTnUTO DE FTLOSOF'TA E CTÊNC]AS HUMANAS DA
UNiVKKSiDAOK ESTADUAL DE CAMPINAS, em 08 de abril de 2020, aprova, no Programa de Pós-
Graduação em Sociologia, o credenciainento dos professores permanentes, para ministrar aulas e
orientar:
Bárbara Gerando de Castão,

Fabio Mascara Querido,
Jesus José Ranieri,
Leila da Costa Ferreira,
Marmelo biqueira Ridcnti,
Mariana Miggiolaro Chaguri,
Mário Augusto Medeiros da Salva,
Michel Nicolau Netto,
Pedra Peixoto Ferreiro,
Renato José Pinto Ortiz,
Ricardo Luiz Corro Antunes,
Sávio Machado Cavalcante,
Thomas Patrick Dwycr.

PROF. DR. MICnEL NICOI.AU NETTO
COORDENADOR GEIUL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 065/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GR.ADUAÇÃO DO INSTnUTO DE FILOSOF'I,'\ E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 08 de abril de 2020, aprova, no Programa de Pós-
Graduação em Filosofia, o credencíamento do professor permanente, para ministrar aulas e
orientar: Rafael Rodrigues Garcia.

ê
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PROF. DR. MTCnEL NICOI=ÀU NETTO
COORDENADOR GEIÜL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
bKTMCUI,A 304835
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERACÃO CPG/IFCH 067/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GILADUAÇÀO DO INSTRUI-O OE FILOSOFA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 16 de abril de 2020, aprova ad /'eáerendz/m o
credenciamento da Profa Adriana Mana ViJlalon como prof'essora colaboradora do Programa dc
Pós-Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. MICHEI. NICÓI.AU NETTO
COOjtOENADOR CIERAL DE PÓS-GI{ADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835



l ( (i(,; .ã=

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IÍUIÇ4,\NAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBEjtACÃO CPG/IFCH 068/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GI{ADUAÇÃO OO INSrITUTO DE FILOSOF'IA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSID.A.DE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 16 de abril de 2020, aprova ad /'e/ê/'endz/m o
credenciamento da Prata Emilia Pietrafesa de Godos como professora permanente do Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

,' b' f4

PROF. DR. MICHEI. NICOLAU NETTO
COORDENADOR GERAL, OE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 069/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÉNCTAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAUPrNAS, em 16 de abril de 2020, aprova ad /'e/ê/'endz/m o
credenciamento da Prosa Heloisa André Pontes como professora permanente do Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. MICHEI. NICOLAU NETTO
COORDENADOF{ GERAL. DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCUI,A 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiACÃO CPGAFCH 071/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 16 de abril de 2020, aprova ad /'eÁerendum o
credenciamento da Prosa Vanessa Roseinary Lea colmo professora colaboradora do Programa de
Pós-Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. MICnEI. NICOI,AU NEI'TO
COORDENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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DELIBERACÃO CPGAFCH 074/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GR,ADUAÇÀO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE EsT,\DUAL DE CIAMPiNAS, em 20 de abril de 2020, aprova ad re/ê/'e/lc/u/n o
credenciamento da Prata Rosana Aparecida Baeninger colmo professora pennanente do Programa

de Pós-Graduação em Demografia, para ministrar aulas e orientar.

PROF. D]I. MICHEI. NICOLAU NETTO
COORDENADOR GERAM)E PÓS-GjiADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 077/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad /"(:/b/'endunl, no
Programa de Pós-Graduação em Ensino de História (Proíhistória), o credenciamento dos seguintes
professores permanentes, para ministrar aulas e orientar:
- AJdair Carlos Rodrigues

Aline Vieira de Carvalho
Camila Loureiro Dias

- Cristina Menegucllo
- Fernartdo Teixeira da Silvo
- José Alvos de Frestas Neto

Josianne Franzia Cerasoli
- Luana Saturnino Tvardovskas

- Marcos Tognon
- Raquel Gryszczenko Alvos Gomos

Ricardo Figueiredo Pirola
Rodrigo Camargo de Godos

- Rui Luas Rodrigues
- Lucilene Regínaldo.

PROF. DR. MICnEI. NICOI.AU NETTO
COORDENADOR GERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCUr,A 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HU]VT,4NAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjlACÃO CPGnFCH 078/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GIUDUAÇÃO DO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CTÊNCTAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad /'l::Ãerendum o
credenciamento da Prosa lzabel Andrade Marson como professora permanente do Programa de
Pós-Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DIÍ. MIÍénEL'N.ICOI.AU NETTO
COORDENAOOR GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

IFCH/'UNIC.\MP
MATMCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjlACÃO CPG/IFCH 079/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO OO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÉNCTAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad /'l{/b/'endz/m o

credencíamento do Prof. Leandro Alvos Teodoro colmo professor permanente do Programa de Pós-
Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.
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PKOF:' ]jl&"Mti=:Í}EI. NicOI,AU NKTTO
COO[UENADOR GERAL DE PÓS-G]MDUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCUI,A 304835
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DELIBEjiACÃO CPGAFCH 080/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad /'l:;Áe/'endum o
credenciamento da Profa Mana Stella Mastins Bresciani como professora permanente do
Programa de Pós-Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.

d
COOI{OENADOR GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MAI'RÍCUI,A 304835

...,Júí; ?:ÜÊL NICOLAU NETTO



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAhIPINAS

INSTITU:TO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEliACÃO CPG/IFCH Wj/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad r({Bere/zdzJmz, no
Programa de Pós-Graduação ein História, o credenciaínento dos seguintes professores
permanentes, para ministrar aulas e orientar:
Aline Vieira de Carvalho
Cláudia Valladão de Mattos
Claudio Henrique de Moraes Batalha
Cristina Mleneguello
Fernando Teixeira da Salva
lara Lis Schiavinatto

Jorge Sidney Cola Junior
rosé Alvos de Frestas Neto
Josianne Franzia Cerasoji

Lucilene Reginaldo
Luiz Casar Marquês Filho
Marcos Tognon
feri de Barras Almeida
amar Ribeiro Thomaz
Patrícia Dalcanale Menezes
Pedra Paulo Abriu Funari
Ricardo Figueiredo Pérola
Rui Luis Rodrigues
Silvana Barbosa Rubino. #

/. ;,{: . {..,\#;; y' '''";'"''' %-...
PROF. Dk. MICHEL NICOLAU NETTO

COORDENAOOR GERAL, OE PÓS-GIUDUAÇÃO
IFCH/UNICAMP

MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAB{PINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]IUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERACÃO CPGnFCH 082/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GR.4DUAÇÃO DO INSTITUTO DE FTLOSOF-IA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad /'l;lÁe/'enc/zzm o

credenciamento do Prof. Robert Wayne Andrew Slenes como professor permanente do Programa
de Pós-Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.

.'/ / {/
Pita:llíÍÇâR;etWri=Xn.Eti, NícoLAU NETTO

COOROENADOR GEItAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO
IFCH/UNICAMP

MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAWINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/ircH 083/202o

A COMISSÃO DE PÓS-GI{ADUAÇÃO OO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad /'({/êrendum o
credenciamento do Prof. Sidney Chalhoub como professor permanente do Programa de Pós-
Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.

:/:; !/ © e;/'%.:
PROF. DR. MICnEIIIPNICOI.AU NETTO

COORDENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
IFC]TUNICAMP

MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCTAS IIUM.\NAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
I'ÜiPliii#i FI'#$ #
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DELIBERACÃO CPG/IFCH 084/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO OO INSTITUTO DE Fn,OSOF'IA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de abril de 2020, aprova ad rl:/&rendz//71, no

Programa de Pós-Graduação eln Relações Internacionais, o credenciamento dos seguintes
professores permanentes, para ministrar aulas e orientar:
- Andrei Koemer;
- Sebastião Cardos Velasco e Cruz.

PROF. DR. MICnjn. NICOI.AU NETTO
COORDENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCUI,A 304835



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEliACÃO CPG/IFCH 085/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GI{ADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 28 de abril de 2020, aprova ad /'teÃerendz/m o
credenciamento do Prof. Paulo Censo Micelí como professor colaborador do Programa de Pós-

Graduação em História, para ministrar.aulas e orientar.

;Í* ::,/l:.ç
PROF. DR. MICI{IL NICOI.AU NETTO

COORDENADOR GERAL OE PÓS-GI{ADUAÇÃO
WCH/UNICAMP

MATRÍCUI,A 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUNTANAS

COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO
:i3&iê:&ÜP

DELIBEliACÃO CPG/IFCH 086/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GI{ADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFL,\ E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE EsTADU.AI, DE CAMPINAS, em 28 de abril de 2020, aprova ac/ /'({Áerendz/m o
credenciamento da Profa Luzia Margareth Rago como professora permanente do Programa de Pós-
Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.

COOItOENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
IFCH/UNIC/\MP

MATRÍCULA 304835

+COLAU NETTO
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

:.-+''G #i@ H;

DELIBEjiACÃO CPGnFCH 088/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GlIADU,\ÇÃO DO INSI'nUlO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 28 de abril de 2020, aprova ad /'({Áerendum o
credenciamento do Prof. Roberto Luiz do Calmo colmo professor colaborador do Programa de Pós-
Graduação em Ambiente e Sociedade, para ministrar aulas e orientar.

.:ilg .. ;g '%F

PKor. Dàl iftiiiifilbNlcoLAU NETTO
COORDENADOR GERAL. DE PÓS-CIRADUAÇÃO

IFCl#UNIC/\MP
MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBEliACÃO CPG/IFCH 091/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO OO INSTITUTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 29 de
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, o
permanentes, para ministrar aulas e orientar:
Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
Andréa Marcondes de Frestas
Andrei Koerner
Andréia Galvão

Angela Mana Carneiro Arauto
Armando Boato Júnior
Frederico Normanha Ribeiro de Almeida

Luciana Ferreira Tatagiba
Oswaldo Marfins Estanislau do Amaral
Rachel Meneguello
Sebastião Carlos Velasco e Cruz
Valeriano Mandes Ferreiro Costa
Wagner de Meio Rombo

DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

abril de 2020, aprova ad rí Áe/endum, no
credenciamento dos seguintes prof'estores

PROF. DR. MICHEI. NICOI.AU NETTO
COORDENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]IUN,I,\NAS
COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 092/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃO DO INSTITUTO
UNlvERSTOADE EsTAouAL DE CAMPNAS, em 30 de
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, o
permanentes, para ministrar aulas e orientar:
Adriana Grada Piscitellí
Angela Mana Carneiro Araújo
Carolina Cantarino Rodrigues
lsadora Lins Franca
cose Dóri Krein
José Marcos Pinto da Cunha
José Maurício Parva Andion Arruti
José Roberto Montes Heloani
Karma Adriana Mastins Bossa
Lucra da Costa Ferreiro
Marko Synesio Alvos Monteiro
Nashieli Cecilia Rangem Logra
Omar Ribeiro Thomaz

Regida Facchini
Ronaldo Romulo Machado de Almeida

Thomas Patrick Dwyer
Valeriano Mandes Ferreiro Costa

DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

abril de 2020, aprova ad r({&/'e;lduzm, no
credenciamento dos seguintes prof'essores

PROF. DR. MICnEL NICOI.AU NETTO
COORDENADOR GERAL, OE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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8 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCL4S HUM/\NAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiACÃO CPGAFCH 093/2Q2©

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO OO INSTITUTO DE FTLOSOnA E CIÊNCIAS HUMANAS DA.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 30 de abril de 2020, aprova ac/ /'({Áerendum o
credenciamento da Prosa Emil ia Pietrafesa de Godos como professora permanente do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

A
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:ktjIÉ"/bÊ::MII(=HEI. NICOLAU NETTO
COOImENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCIVUNICAMP
MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 094/202Q

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 30 de abril de 2020, aprova ad /'l;Áe/endum o
credenciamento da Prosa Fabiana Bruno como professora colaboradora do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

, ;? / ; f

PROF;.'DÉ:. 11B?IIChE'ÍIUNICOI.AU NETTO
COOItOENAOOR GERAL IJFPÓS-GRADUAÇÃO

IFCl#UNICAMP
MATiiÍCULA 304835



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]IUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiACÃO CPG/IFCH 075/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GR,4DUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 21 de abril de 2020, aprova ad rl Áe/endunl a

prorrogação do mandato da Prata Lúcia da Costa Ferreiro como Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade até 30/06/2020, pois o imprevisto da pandemia
impossibilitou que conseguisse encerrar todos gs compromissos dentro do prazo estabelecido.

PROF. DR. MICHEL NICOLAU NETTO
COOI{OENADOR GERAL DE PÓS-GItADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835



UNIVERSIDADE]ÊSTADUAL DE(:AMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMJ\NAS

COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO
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DELIBERA(ÃO CPG/TFCH 076/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTRUI'O DE FILOSOFIA E CIÊNCMS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 24 de abril de 2020, aprova ac/ ré:/êrezzdunl a
indicação do Prof. Márcio Augusto Damin Custódio como Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em FilosoHla, por 2 anos, a partir de 01/06/2020.

:< ,;; / $::
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P]IOF. Dk. MICnhl«NICOI,AU NETTO
COORDENAOOR GERAL, DE PÓS-GIMOUAÇÃO

IFCH/UNIC.AMP
MATRÍCULA 304835





8%. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNÊQAI«P ll.;título de F'ilo-fí.
e C.íêncías Humanas

Campinas, 16 de abril de 2020

Interessado:

Departamento:

Assunto:

WAGNER DE MELO ROMBO

Ciência Política

Relatório Periódico de Atívidades Docentes

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o relatório periódico de atividades docentes do Prof. Dr.

Wagner de/belo Rombo, referente ao período de O1/1 2/2016 a 31/1 1/2019.

hof. Dí. Nvaío Gabrlel Bla chl Mêi&z

Díretor

IFCH / Unicamp
M t Ícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/'SP -- CEP
(19) 3521 1579/ 1581 -- e-mail: dirifch@unicatnp.br

13083-896 Telefones
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!NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE C!$NCIA POLÍTICA

Campinas, 16 de abril de 2020
e C. iêncías f] uínanas

OF. DCP/IFCH ng 004/2020

Elmo. Sr.

Prof. Dr. ÂLVARO BIÀNCHI
DD. Diretor do Institui:o de Filosofia e Ciências Humanas

UNICÃMP

Senhor Diretor,

Solícito a V.Sa., providências necessárias para que seja

encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atividades Docente, do
Prof. Dr. WAGNER DE MELO ROMBO, no período de ]g/].2/2016 a 30/1]./2019, o qual

foi aprovado em reunião de departamento em 15 de abril de 2020.

Atenciosamente,

Andréia Galvão
Mata. 29564-8

üeh do Departmmto de Ciênch PaiíHca

BGH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina,].00 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones(19} 3521].573 -- e-mail: cpolitic@unicamp.br
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PARECER DA RELATOR DÀ(O) COMISSÃO Dg GRADUÃÇÃQ

Conclusão: .4p/ov'ado G (}ÜÜ ';' Ü

Comem:árias

Professor Wagner Romãs desenvolve trabalho constante junto à graduação,
responde por disciplinas obrigatórias (Política ll e Política V), bçm como pela
eletliva Políticas Públicas. Demonstra comprometimeni:o com a formação de
novos quadros incorporando PADs e PEDE em suas disciplinas .Outro ponto a
destacar é a abertura para inserir bolsistas SAE em suas atividades,
fortalecendo o vínculo desses estudantes com a univei"cidade. Entre 20].7 e
20].9, Prof. Rombo orientou 14 bolsistas dessa categoria.

Ao longo do triênio ei'n análise. Prof. Rombo publicou 5 capítulos de livro e l
artigo em revista especializada de circulação intern.cicio.na.l. O quadro
quantitativo comparativo computa apenas 3 capítulos de livro. Mas o relatório
subst:antívo claramente aponta que foram 5 capítulos, devendo-se frisar.
portanto, que a produção acadêmica .do professor é maior do que aquela
indicada no relatório quantitativo. Além disso, o professor é bastante ativo na
disseminação de conheciment:os para diferentes públicos. No período em
análise. ele participou de numerosos eventos nacionais e intern.acionais, bem
como redigiu textcls para veículos mediáticos de ampla circulação, o que pode
ser enquadrado como uma iniciativa importante de popularização das
discussões e saberes acadêmicos.

Pelo acima exposto, no que diz respeito a seu i:rabalho junto à g-aduação,
recomenda-se a api-ovação do relatório trienal do Prof. Wagner Rombo.

]OÍCE BELO VIE}RÃ
iFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Ativídades Docente 40/47 07/04/2020 17:19
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PARECER DÃ COMISSÃO ÜE GRADUAÇÃO

Conclusão: Apto\,'ado

Cameni:árias

Professor Wagner Rojão desenvolve trabalha constante junto à graduação. responde por disciplinas obrigatórias
(Politica il e Política V), bem como pela eletlva Políticas Públicas. [)emonstra comprometimento com a formação cie
Davas quadras Incorporando PADs e PEDE em suas disciplinas. Outro ponto a destacar é a abertura para inserir
bolsistas SAE em suas atividades. {oüaieçendo o vínculo desses estudantes com a u111versidade. Entre 2017 e 2ü19

Prof. Ronlão orientou 14 bolsistas dessa categoria.

Ao longa do triénio em análise, Prof. Rombo publicou 5 capítulos de livro e l artigo ein revista especializada de

circo:lação internacional. O quadro quantitativo comparativo compita apenas 3 capítulos de livro. Mas o relatório
substantivo claramente aponta que foram 5 capítulos, devendo-se frisar, portanto, que a produção académica clo

professor é maior' do que aquela indicada no relatório quantitativo. Além disso, o professor é bastante atívo na
disseminação de conhecimentos para diferentes públicos. No período eln análise, ele participou de numerosos eventos
nacionais e Internacionais, be n colho redigiu textos para veículos midléÍicos de ampla circulação, Q que pode $er

enquadrado como uma iniciativa importante de popularização das discussões e saberes acadêmicos.

Pela acima exposta. no que diz respeito ü seu trabalho junto à graduação, recomenda-se a aprovação do relatório trienal

do Prof. Wagnei' Rombo.

30}CE BELO V}EIRÃ
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente 41/47 07/04/2020 1i7:19
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PARECER DA RELATOR DÂ(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado ÜÜÜÜ '? 2

Comentârãos

C) relatório do professor Wagner de Meio Romãs para o período de 01/12/20].6
a 30/11/2019 revela significativo envolvimento com as atividades de pesquisa e
docência. tanto no âmbito da Graduação quanto da Pós-Graduação, e funções
administi"ativas .

No que se refere a suas atividades docentes,.o professor ministí"ou disciplinas
obrigatórias na Graduação (Política ll e Política V), bem como .a disciplina
eles:iva cie políticas públicas, uma disciplina bati:ante procurada pelos alunos.,e
que compõem o catálogo das eletlvas do DCP. Destaca-se ainda a pre.ocupação
com a iniciação à docência. com a inclusão de PEDs e PADs em suas .disciplinas.
Também se destaca na seu relatório a preocupação com a inclusão de bolsistas
SAE: foram 14 orientações no período, além de 3 orientações no âmbito da
iniciação Científica.

E:m junho de 2C)14. o prof. Wagnei- Rombo iniciou suas atividades na Pós-
Graduação, com ênfase sobre 'a temática da participação social. e. suas
interfaces com a política pública. Ao longo do período.,. assumiu.as disciplinas
obrigatórias Metodologia de Pesquisa em Ciência Política 11, Seminários de
Dissertação e Tese e Seminários Avançados 1{. Em relação às orientações, o
professor teve duas teses de doutorado concluídas, em 2018. e 4 dissertações
de mestrado concluídas. Quanto às orientações em andamento, foram 6 de
doutorado e 2 de mestrado. Desenvolveu 6 projetos de pesquisa financiadas no
período, e dois pi'ojetos sem financiamento. Dentre cls prometo.s .financiados
cabe destacar: 1) o prometo SPRINT-FAPESP-G3 (cooperação internacional)
"Participatory democracy 'and citizenship trajectories: citizens( militante and
bureaucrats'f, em conjunto com as colegas Lucíana Tatag,iba (Unica.mp),
Françoise Mini:ambeault (Universidade de Montreal : ,Canadá) e os colegas
Frédéric Louault (Universidade Livre de Bruxelas - Bélgica) e.lvlarco Giugni
(Universidade de 'Genebra Su.íça), também coordenado por Rombo.e 2)..o
projeto PROCAD-CAPES "Mudanças. e. perm,anências, .no$ . padrões .de
participação política no Brasil: análise longitudinal d.o envolvimento político dos
brasileiros (1988-2013), projeto interinstitucional desenvolvido coro a Unesp-
Arai"aquara. Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Estadual de
Maringá. Participou de inúmeras bancas de defesa de mestrado e dout:arado.

O envolvimento do Prof. Wagner com a pesquisa no âmbito cla Pós-Graduação
expressa-se ainda nas suas publicações: um artigo publicado. em perió.dica
mtbrnacional (publicação em inglês),'5 capítulos de livros.(3 deles em inq.lês),
3 trabalhos completos publicados em anais de cong.resto internacion.a.l e 3 em
anal de congresso nacional. No que se refere ao diálogo com o público mais
amplo, Wagner Rombo publicou..15 artigos em jornaisl revistas e cites.,e: ].6
ente:evistas para rádio/televisão. Participou ,.de IC) . eveni:os científicos
internacionais como expositor. e ].7 eventos científicos nacionais.

Nas funções administrativas, atuou como chefe do Departamento de Ciência
Política entre 2016 e 2018. Foi também represent:ani:e da Unicamp juni:o ao
Conselho do Património Hist. AFLigi:. Arqueol. e Tui". do Estado de São Paulo,
CONDEPHAAT, Brasil, entre 2017 e 2018.

Pela variedade e importância das atividades reagi.zadas, e por sua contribuição
inestimável para o Departamento de Ciência Política. esi:e parecer recomenda
enfaticamente a aprovação do relatório.

Relatório de Atividades i)acento 42/47 07/04/2020 117:19
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LUCiÀNA FERRE{RA TÂTÂGXBA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIA$ HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÕ$-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado c) {] {l.; ü
Cameni=ári $

O prof. Wagner Romãs é bastante ai:uante na Pós-Graduação,.tendo sido
credenciado como pi'ofessor permanente do Programa em junho de 2014. Âo
longo do período compreendic]o por este re]atórío (01/12/20].6 a 30/11/20].9),
assumiu as disciplinas obrigatói-ias Metodologia de Pesquisa em Ciência. Política
11, Seminários de Dissertação e Tese e Seminários Avançados il. Em relação às
orientações, o professor teve 2 teses de doutorado conclu.idas, em 2018, e 4
dissertações dé mestrado concluídas. Quanto às OI'tentações em andamento,
foram 6'de doutorado e 2 de mestrado. Desenvolveu 6 projetos de pesquisa
financiados no período, e 2 projetos $em financiamento, com ênfase s?bre a
temática da participação social e suas interfaces com a política pública. Dentre
os projetos financia'dos cabe destacar: 1) o projeto SPRINT-FAPESP-G3
(cooperação internacional) "Participatory ..democracy . and cítizenship
trajectoriés: citizens, milítants and bureaucrats", em conjunto. com as. colegas
Luciana Tatagiba (Unicamp), Françoise Montambeault (Universidade de
Montreal - Canadá) e os colegas Firédéric Louault (Universidade Livre de
Bruxelas - Bélgica) e Marco Gíughi(Universidade de Genebra .. Sulí.ça){ também
coordenado por Romãs e á) o prometo .PRC)CAD-CAPES."Mudanças.. e
permanências nos padrões de..participaç.ão .política. no Brasil: análise
longitudinal do envolvimento político dos brasileiros (!988-2013), projeto
interínstítucional desenvolvido com a Unesp-Araraquara. Universidade Federal
de Santa Catarina e Universidade Estadual de Maringá. Participou de inúmeras
bancas de defesa de mestrado e doutorado.

O envolvimento do Prof. Wagner com a pesquisa no âmbito da Pós-Graduação
expressa-se ainda nas suas publicações: um artig? publicado. em perió.dica
int'ernacional (publicação em inglês),'5 capítulos de livros (3 deles em inglês),
3 trabalhos completos publicados em anais de congi'esmo internacional e 3 em
anais de congresso nacional. Participou de ].0 eventos científicos ante!'nacionais
como expositor, e í7 eventos científicos nacionais.

Os indicadores acima atestam seu compromisso e a qualidade .de sua atuaçâo
junto ao Programa, l"azão pela qual este parecer é favorável à aprovação de
seu relato rio.

LUCIANA FERREIRA TATAGiBA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários

O relatório do professor Wagner de Meio Romãs para o período de 01/12/2016
a 30/].Z/2019 revela significativo envolvimento com as atividades de pesquisa e
docência. tanto no âmbito da Graduação quanto da Pós-Graduação, e funções
õd minlsti"ativõs .

No que se refere a suas ativídades docentes, .o professor ministrou di.scipiinas
obrigatórias na Graduação (Política li e Política V), bem como .a disciplina
eletiva de políticas públicas, uma disciplina bastante procurad.a pelos alunos.e
que compõem o catálogo das eletivas do DCP. Destaca-se ainda a preocupação
com a iniciação à docência, com a inclusão de PEDE e PADs em suas .disciplinas
Também se destaca no seu relatório a preocupação com a inclusão cie bolsistas
SAE: foram ].4 orientações no período, além de 3 oi-tentações no âmbito da
iniciação Científica.

Em junho de 2014. o prof. Wagner Rombo iniciou suas atívidades na Pós-
Graduação, com ênfase sobre 'a temái:ica da participação social. e. suas
interfaces com a política pública. Ao longo do período,. assumiu as disciplinas
obrigam:árias Metodologia de Pesquisa em Ciência Política ii. Seminários de
Dissertação e Tese e Seminários Avançados 11. Em relação às orientações, o
professor teve duas teses de doutorado concluídas, em 2018, e 4 dissertações
de mestrado concluídas. Quani:o às oi-tentações em andamento, foram. 6 de
doui:arado e 2 de mestrado. Desenvolveu 6 projetos de pesquisa financiados no
período, e dois projetos sem financiamento. Dentre os prolleto.s .financiados
cabe destacar: 1) o projeto SPRINT-FAPESP-G3 (cooperação internacional)
';Participatory democracy 'and citizenship trajectories: citizens{ militant:s and
bureaucrats'í, em conjunto com a$ colegas Lucíana Tatag.iba (Unicamp),
Françoise Montambeault (Univeí"cidade de Montreal ,Canadá) e as colegas
Frédéríc Louault (Universidade Livre de Bruxelas - Bélgica) e Marco Giugni
(Universidade de 'Genebra - Suíça), também coordenado por Rombo.e 2) .o
projeto PROCAD-CAPES "Mudanças. e pgrm.anências. .nos . padrões .de
participação política no Brasil: análise longitudinal d.o envolvimeni:o político dos
brasileiros (1988-2013), prometo interinstitucional desenvolvido com a Unesp-
Araraquara, Universidade 'Federal de Santa Catarína e Universidade Estadual de
Maringá. Participou de inúmeras bancas de defesa de mestrado e doutorado.

O envolvimento do Prof. Wagner com a pesquisa no âmbito da Pós-Graduação
expressa-se ainda nas suas publicaçgeÉ;: ym artigo publicado. em pe.rio.dico
mtbrnadonat (publicação em inglês),'5 capítulos de livros.(3 deles em inglês).
3 trabalhos completos publicados em anais de cong.resto internacion,a.l. e 3 em
anais de congresso nacional. No que se refere ao diálogo com a público mais
arnpio, Wagn-er Rombo publicou. 15 artigos em jornaisl revistas e cites e !6

entrevistas para rádio/televisão. Participou ,.de 10 . eventos científicos
internacionais como expositor, e 17 eveni:os científicos nacionais.

Nas funções administrativas, atuou como chefe do D.apartamento de Ciência
Política entre 2016 e 2C)18. Foi também representante da Unicamp junto ao
Conselho do Património Hist. Ari:íst. Arqueol. e Tur. do Estado de São Paulo,
CONDEPHAAT, Brasil, entre 2017 e 2018.

Pela variedade e importância das atíviciades reall.zadas, e por sua contribuição
inestimável para o Departamento de Ciência Política. este parecer recomenda
enfaticamente a aDrovacão do relatório.
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Luciana Tatagiba

LUCEANÃ FERRE{RA TATAG{BA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPÂiq:í-ÂMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Tendo em vista os pareceres exaltados pela comissão de graduação, pela
comissão de pós-graduação e pela relatora indicada pelo conselho
departamental, o Departamento de Ciência Política manifesta-se amplame.nte
favorável à aprovação do relatório trienal do professor Wagner Romãs. Além
dos elementos abordados pelos três pareceres, que destacam sobretudo seu
desempenho na docência. na pesquisa e na administração, gostaria de
acrescentar dois outl-os. Primeiramente, cabe mencionar o fato do professor tei-
renunciado ao afastamento sindical ao qual tem direito, enquanto presidente da
Adunicamp, para ministrar disciplinas na pós-graduação no 2o semestre de
2019, o que revela seu compromisso com a docência e com as necessidades de
alocução de docentes apresentada pelo Depai"tameni:o. Em segundo lugar". cabe
enfatizar sua atuação junto a veículos de imprensa. por meio da publicação de
artigos e entrevistas voltadas ao grande público. Nesses espaços pronuncia-se
tantlo como analista da conjuntura política nacional, o que constitui uma de
suas expertises, quanto como dirigente de nossa associação sindical, condição
a partir da qual tem sido incansável na p.remoção e difusão de projet:os em
defesa da educação e da universidade pública.

ÃNDRE}Ã GÃLVÂO
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNiCA$aP
e Ciências Humanas

Campinas, ]6 de abril de 2020

Interessado:

Departamento:
Assunto:

ROBERTO LUIZ DO CARÃO

Demografia

Relatório Periódico de Atividades Docentes

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o relatório periódico de ativídades docentes do Prof. Dr.

Roberto Luíz do Calmo, referente ao período de 01/11/2015 a 31/1 0/2019.

ã.

r'íOf. Pr. Alvaro Gabrlel Bianchl Moldei

IFCH / Unícamp
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 Campinas/SP CEP
(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch@unicamp.br

13083-896 Telefones



g%. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA
UNIA.A NdP

Campinas, 1 6 de abril de 2020

ÜÜ (iÜ ';' 9
OF.IFCH/DD/008/2020

Senhor Diretor

Encaminho para aprovação pela Congregação do IFCH, o

Relatório Pera(5dico de Atívidades Docentes do Prof. Dr. Roberto Luíz do Calmo,

referente ao período de 01/1 1/2015 a 31/1 0/2019.

Sem mais

Atenciosamente

Prata. Dra. Ana Silvia Volpi Scott
Matricula ng 308316

Chefe da Departamento de Demogmfla

!FCH/UN}CAMP

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabríel Bianchí /v\endez

DD. Díretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

UNICAMP

Cidade UniverstEária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefone (191 3521-0012 -- e-mail: den991@llniÊanlÊ:bE
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PARECER DA RELIÇTOK DA(0) GQMí$SÃ0 DE PãS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aproü'ado ü l.}ü= oQ

Comentários

O Professor Roberto Luiz do Carmo possui um grande comprometimento com a pós-graduação em Demografia. o que se

evidencia especialmente pela regularidade em que oferece disciplinas obrigatórias e eletivas e pela fre(!uêncla com blue
publica em periódicos de circulação nacional e internacional. fato que pode ser corlstatado em seus indicadores

quantitativos. Q Professar tem conseguido publicam pela menos 2 antigas científicas por ano, possuindo uma

predominância de publicações internacionais. Além disso, o Professor Roberto tem oferecido pelo menos uma disciplina
de pós-graduação por semestre, a que reforça a $ua preocupação e seu comrpomisso na formação de novos mestres e
cloi.!foresE

Deve-se reconhecer que o Professor Roberto do Carlno {em se consolidado na Pós-graduação como uma referência

importante no ensino e pesquisa na área de população e ambiente. Caiu o passar dos anos e a aquisição de maior
experiência. tem desenvolvido atividades relevante na temática dos desastres. estabelencendo-se como uma referência
ei'n sua área.

Como orientador, ao longo do período avaliado foram defendidas três teses de Doutorado em Demografia colmo

orientador principal e duas teses de Doutorada em Ambiente e Sociedade como co-orientador. Foram finalizadas
também duas orientações de Mestrado em Demografia e uma co-orientação de Mestrado em Desenvolvimento

Económico, o que atesta a sua contínua atuação e evolução também em relação a essa dimensão da atividade docente

O Professsor Roberto do Carão tem como principal característica buscar articular as atividades de ensino com a

divulgação científica, facilitando a publicação dos trabalhos realizados pelos discentes nas disciplinas que oferece. Ainda

em relação à formação dos estudantes, o Professar Carmo teve 10 PEDE no período, o que confirma o seu empenho
nessa atividade.

Deve-se salientar ainda o compromisso institucional do professor. uma vez que durante o período em análise participou
de diversas comissões. tanto na Universidade quanto faia. sendo uma delas a "Coordenação da Área de Planejamento

Urbano ê Regioilai e Demografia" da CAPE$.

O Professor Roberto tannbém tem buscada frecluentemente fortalecer a internacionalização da Progi'ama. seja

ministrando palestras internacionais e realizando visitas corno no caso da China. seja no desenvolvimento de projetos de

pesquisa, como o prometo "lndigenous Schoo} Education and Socio-Spatial Justice in Brazil" realizado ern parceria com a

Caldlff Unive!'slty.

É notório o esforço constante do Professor Roberto Luiz do Calmo para manter e aumentar a excelência e relevância de
seu trabalho tanto no ambito nacianai quanto internacional. Em síntese, ele atende rigorosamente a todos os pré-

requisitos que se esperam de um professor permanente de pós-graduação em nossa especialidade.

LUCIANA CORREIA ALVES
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relüório de Atividades. Docente
07/04/2020 16:14
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PAMCER OA COMIS$.ÃQ OE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,4prot/ado [} (} [.j {j $ ].
Comentários

A Comissão de Pós-Graduação em Demografia acompanha a parecer da professora Luciana Correia Alvos, descrito
abaixo

O Professor coberto Luiz do Carmo possui um grande comprometimento com a pós-graduação em Demografia, o que se

evidencia especialmente pela regularidade el"rl que oferece disciplinas obrigatórias e eletivas e pela frequência com que
publica em periódicos de circulação nacional e internaciorlal, fato que pode ser constatado em seus indicadores

quarltitativos. O Professor tem conseguido publicar pelo menos 2 antigos científicos por ano possuindo uma
predominância de publicações internacionais. Além disso, o Professor coberto tem oferecido pelo menos uma disciplina

de pós-graduação por semestre, o que reforça a sua preocupação e seu comrpomisso rla formação de novos mestres e
dníitores

Deve-se reconhecer que o Professor Roberto clo Carão teta se consolidado na Pós-graduação como uma referência

importante no ensino e pesquisa na área cle população e ambielate. Cam o passar dos anos e a aquisição de maior
experiência, tem desenvolvido atividades relevante na ternáEica dos desastres, estabelencenclo-se como uma referência
em sua área.

Como orientador. ao longo do período avaliado foram defendidas três teses de Doutorado em Demografia como

orientador principal e duas teses de Doutorado em Ambiente e Sociedade como co-orientador. Foram finalizadas
também duas orientações de Mestrado em Demografia e uma co-orientação de Mestrado em Desenvolvimento

Económico. o que atesta a sua contínua atuação e evolução também em relação a essa dimensão da atividade docente

O Professsor Roberto do Ganho tem como pi'incipai característica buscar articular as atividades de ensino corri â

divulgação científica, facilitando a publicação dos trabalhos realizados pelos discentes nas disciplinas que oferece. Ainda

em relação á formação dos estudantes. o Professor Carmo teve 10 PEDE na período, o que confirma o seu emper\llo
nessa aÊlvidade.

Deve-se salientar ainda o compromisso institucional do professor, uma vez que durante o pei'iodo em análise participou

de diversas comissões. tanto na Universidade quanto fora. sendo uma delas a "Coardenaçãa da Área de Planejalnento

Urbano e Regiona! e De:nografia" da CAPES.

O Professor Roberto também tem buscada frequentemente fortalecer a internacionalização do Programa, seja

rninistíando palestras internacionais e realizando visitas como no caso da China, seja rlo desenvolvimento de projetos de

pesquisa. como o prometo "lndigenous Scflool Education al-ld Socio-$patial Justice in Brazil" realizado em parceria com a
Cardiff University.

E notório o esforço constante do Professor Roberto Lulz do Carão para manter e aumentar a excelência e relevância de
seu trabalho tanto no âmbito nacional quanto Internacional. Em síntese, ele atende rigorosamente a todos os pré-

requisitos que se esperam de um professor permanente de pós-graduação em Rasga especialidade.

LUCIÀNA CORREIA ALVE$
!FCH/DD - !NST}TUTO DE Fii.O$OFiA E GêENCiA$ HUMAhjA$

LUCIANA CORREIA ALVES
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades])agente
07/04/2020 16:14
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PARECER DA RELATOR DA(O) CQMl$SÃO DE GiqADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado

Comentários

Professor Roberto vem oferecendo regularmente disciplinas obrigatórias para
graduação em Ciências Sociais. Participou ativamente da criação d.e disciplinas
na licenciatura e também da criação da L3 (Laboratório das Licenclaturas-
iFCH). Busca constantemente inserir novas ferramentas tecnol(1)gicas nas
disciplinas que ministra. Insere alunos de graduação em suas pesquisas e.
demonstra i)reocupação com a formação de novos quadros doceni:es, acolhendo
e orientando estudantes dos progi'amas PAD e PED. Destaca-se que uml? de
suas orientandas de iniciação cie ntífica teve sua monogi-afia eleit:a a melhor do
ano de 2015 no IFCH e. desde então, se dedica à pós-graduação em
Demografia. Uma característica marcante da atuação de Prof. Roberto tem sido
a ari:iculação entre os diversos níveis de ensino, bem como entre ensino e
pesquisa.'Sua produção académica se dá em bom ritmo e.introduz seus
orientandos no círculo de publicações com bastante frequência como co:
autores, abrindo novas possibilidades para o$ pesquisadores em foi"mação.

Pelo acima exposto, recomenda-se a aprovação do relatório do Prof. Robes-i:o

]OXCE BELO VX8{RA
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCiAS HUMANAS

Relatól:io de Atividades Docente 71/75 07/04/2020 1L6:14



,.«m

UNã©A$aP
- , PKí$-RerDÊIÂ Él:

üm va :wM30 i; iv :Bsi'rüiQ

PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado Ü L}Ü (;: 13 13

Cümeni:ál"ios

Professor Roberto vem oferecendo regularmente disciplinas obrigatórias para
graduação em Ciências Sociais. Participou ativamente da criação de disciplinas
na licenciatura e também da criação do L3 (Laboratório das Licenciaturas-
IFCH). Busca constantemente inserir novas ferramentas tecnológicas nas
disciplinas que ministra. Insere alunos de gl-aduação em suas pesquisas e.
demonstra preocupação com a formação de novos quadros docentes, acolhendo
e orientando estudantes dos programas PAD e PED. Destaca-se que uma de
suas orientandas de iniciação científica teve $ua monogi'afia eleita a melhor do
ano de 2015 no iFCH e, desde então, se dedica à pós-graduação em
Demografia. Uma característica marcante da atuação de Prof. Roberto tem sido
a art:iculação entre os divei"sos níveis de ensino, bem como entre ensino e
pesquisa.'Sua produção acadêmica se dá em bom ritmo e.introduz seus
orientandos no círculo de publicações com bastante frequência como co-
aut:ares, abrindo novas possibilidades para os pesquisadores em formação.

Pelo acima exposto, recomenda-se a aprovação do relat:ócio cio Prof. Robertü

]OÍCE MgLO V}EXRA
iFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente
07/04/2020 16:14
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PARECER DÂ RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARIAMENTÂL /
INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

C) relatório das atividades pelo Professor Roberto Lulz do Calmo i"eflete sua
sólida trajetória profissional nesta Universidade, construída .através de atuação
integrada entre o ensino, a pesquisa e extensão, além do importante
comprometimento institucional.

Ministrou regularmente disciplinas obrigatórias e eletivas nos cursos de Ciências
Sociais, Bacharelado e Licenciatura, na Geografia e na pós'graduaçã.o do
Programa em Demografia. Â atuação como docente sempl:e associada .às
atividades de pesquisa na sua área de atuação, População e Amb.lente,
fomentou o interesse de alunos pela formação académica. Qs resultados
também se evidenciam pelo número de orientações em todos os..níveis,
coordenação e participação em vários projetos de pesquisa.. de exi:então e de
ensino, e publicações em parceria com alunos, .colegas e equipes
interinstitucionais. Como consequência natural cle $ua dedicação como docente
e pesquisador. o professor coberto do Carmo alcançou pro.gressão na carreii'a,
passando de professor adjunto a professor associado (livre docente) em 2017

Deve ser destacada sua contínua e qualificada contribuição institucional. Após
gestão como coordenador da Graduação em Ciências Sociais, quando i:rabalhou
para a manutenção e consolidação da. Licenciatura no IFCH, Robeito do Carmo
assumiu a chefia do depara:cimento de Demografia (DD.) entre 2015 e 2017
Neste período trabalhou para a contratação de mais um doceni:e para .o [lD e se
envolv eu em discussões importantes pa!"a o !FCH. como a implantação das
cotas raciais na pós-graduação. Também atuou para o foi"falecimento da
nserção do DD na graduação'do Curso das Ciências Sociais, com a oferta de
disciplinas obrigatórias, criação de novas..disciplinas para Licenciatura e
mobilização dos'demais departamentos do iFCH para aperfeiçoar e ampliar o
ensino de metodologia de pesquisa.

Ainda no âmbito de cooperação insi:itucicna] dentro da Unic.amp,. .em 20.].5 foi
eleito representante docenlie (suplente) . para o Co.nse.ih.o Universitário,
participando das discussões e reuniões .plenárias....Como desdobra.mento de. $ua
atuaçao comprometida e qualificado, desde então tem se .ins.erido em \farias
comissões e grupos de discussões ímportant$s e estratégicas. pa!"a. a
univei"cidade. Dente'e elas se destacam a ComissÊlo Plane.lamento. Estratégico
!nstltucional da UNICAMP (COPEI), o grupo de discussão sobre o planejamento
estratégico (PLANES), sobre a implementação de cotas. raciais na UNiCAMP.
soba'e políticas de suporte para a permanência estudantil e .do. grupo de
elaboração do Plano Diretor da UNICAMP. Não foi.por ,acaso, po!'tanto, que em
201.i, o professor Robert:o do Cai'mo aceit:a a indlcaçã.o para .çclmpor a chapa
com o Prof. Alvará Bianchi, sendo eleito Diretor Associado do iFCH.

A forte atuação administrativa. aliada ao trabalho ac.adêmico ininte:rrupEo..,e
capacidade de diálogo insi:itucionai, é reconhecida também fora dos limites da

gllgg'EÜh€1 :ã :ãlU/ â Çg'81 SJ :i:R:i
e Demografia (PLURD) da CAPAS.

Relatório de Atividades i)acento
07/04/2020 16:14
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Em conclusão, as atividades desenvolvidas atesi:ain a. competêllcia e
compromei:imento do professor Roberto do Carão para as várias funções que
assumiu no período no período em questão, o que inclui a atuação para o
ensino de excelência em Demografia na Unicamp. desenvolvimento de pesquisa
e formação profissional.

Sendo assim, este parecer é favorável à aprovação do relatí3rio do Professor
Roberto Luiz do Calmo, referente às ativídades desenvolvidas entre 01/11
/2015 e 31/10/2019.

T{ RZÃ ÂXDÃR
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CiENCIAS HUMANAS

R.elatóiio de Atividades Docente
07/04/2020 16:14
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PARECER DA CONSELHO DEPÂRTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado

Comenq:brios

O envolvimento, comprometimento e dedicação do Professor Roberto Luiz do
Calmo ao Departamento de Demogi"afia está expresso de fo!"ma clara através
dos dados apresentados no Relatório em análise. Atuou de forma continuada
nos três pilares que sustentam a Universidade: ensino, pesquisa e extensão.

Não apenas a parte quantitativa do relatório, mas, sobretudo os comentários
qualitativos do Professor Roberto do Carmo nos diferentes quesitos{ revela .os
vínculos que mantém com a Instituição, com os colegas e com. os alunos. Não
apenas tem aluado nestes eixos de ensino, .pesquisa e extensão, como também
desempenhou e vem desempenhando funções de caráter administ.nativo que
contribuem decisivamente para o IFCH e pai'a a Unicamp. Neste último quesito
vem desempenhando sucessivas funções, como Coordenador da Graduação em
Ciências Sociais, Chefe do Departamento de Demografia g, mais recentemente,
foi eleito Diretor Associado, juntamente com o professor Àlvaro B.ianchi, sendo
conduzidos à Direção do IFCH. Há destacar ainda. sua participação decisiva
para o fortalecímeinto do Departamento de Demografia,.no conjunto dos
departamentos que compõem as Ciências Sociais, no iFCH. Além disso, o
relatório também aponta outras participações importantes do Professor Roberto
do Carmo nas várias instâncias cla universidade.

Ao longo do período em análise, atuou de forma consistente e.regular no ensino
(Graduação e Pós-Graduação) e na pesque?a. onde tem. atum.ção marcante
orientando alunos, na sua área de especialidade. que além disso $e
consubstanciou na pal'ticipação e coordenação de vários projetos, incluindo
parcerias com outras instituições. Também devem ser destacado as
publicações, participações em eventos e bancas, entre outras inserções-

A sua dedicação também foi reconhecida na progressão da carreira, quando o
Professor Roberto do Calmo passou a ser professor associado do IFCH,
defendendo sua Livre-Docência em 2017

Fora da Unicamp, a atuação de Roberto do Calma também foi reconhecida
pelos seus pai'es. que atuam no,campo ga Demografia. e.áreas afins, ao ter sido
indicado como Cé)ordenador da área de Planejamento Urbano e Demografia. da
Capes

Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação do.relatório refrente às
atividades desenvo[vidas entre 01/].1/2015 a 31/10/2019.

Ana Silvia Volpi Scott

Chefe do Departamento de Demografia / IFCH

ANA $iLVIA VO LPI SCO'lT
IFCH/DD - !NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Ativida.des Docente
07/04/2020 1i6:14
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Interessado:

Departamento:

Assunto:

PICHEL NICOLAU NETTO

SOCIOLOGIA

Relatório Pedi(5díco de Ativídades Docentes

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o relatório periódico de atívídades docentes do f'rof. Dr. /x,Aichel

Nicolau Netto, referente ao período de O1/1 2/2016 a 30/1 1/2019.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchí /v\endez

Diretor

IFCH/UNICAMP

Matrícula 28681 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP
(19) 3521 1579/ 1581 -- e-mail: dirifch@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
UNÊQÂiWP c (:íêncías H u- aras

Campinas, 28 de abril de 2020

Ofício DS .nQ 11/20

ASSUNTO: Relatório de Atividades Docentes

Senhor Diretor,

Encaminhámos para aprovação da Congregação o Relatório de Atividades

Docentes do Prof. Dr. Michel Nicolau Netto referente ao período de O1/12/2016 a

30/11/2019.

Atenciosamente,

ã,, (IVm,.,/ü « 'k
Pt'c)f. Dr. Sávi(y'Nlacllado (."avL! ícantc

Maírjc !ía: 306f){)8

Cheíb do [)opto dc Socioio , ] ê
{ }:C} {/!..IN{(:Ah4 })

limo. Sr

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones ( 1 9) 352 1 1 576 -- e-mail: ifchsoci@unicamp.br
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PARECER DA NELA'rOR DA(o) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

O Prof. Dr. pichel Nicolau Netto tem sido um dos mais destacados docentes em
atividade no âmbito do Departamento de Sociologia. do Programa de Pós
Graduação em Sociologia e mesmo.do IFCH. As justificativas para este inicio
superlaliivo de parecer estão nos número.s apresentados no relatório docente e
também em suas contribuições públicas à sua área de atuação.(Teoria
Sociológica e Sociologia da Cultura), à administração universitária e ao
quotidiano de colegas docentes e discentes nos cargos que tem ocupado nosúltimos anos.

Ele lecionou neste período trienal para 12 turmas (06 na graduação e 06 na. pós
graduação). Sob sua orientação, 06 pesquisas de mestrado.já foram concl.qídas
ã defen'didâs. As de doutorado encontram-se próximas de defesa. Possui 12
estudantes sob sua orientação e. apesar do número elevado que acompanha
uma boa parte da condição docente do IFCH e do PPGS, não descura sua
atenção da qualidade das pesquisas que aj.uda a cç)aduzir. .Seja na organização
de gf:ypo!.estudos (como àguéje que.coordena,. o "Grupo de Estudos Pierre
Bou rdiéu") ou na organização de projetos temáticos (como ,o que acaba de ter
aprovado, com parcérías irlternacionâis). Ne;te mesmo período trienal., o
docente esteve. somente na Unicamp, em 43 banca! como membro titular.
Apresentou seus trabalhos de pesquisa em lO .reun.iões nado.Oai.s,. 07
internacionais e as publicou erh.12 periódicos .(08 de circulação internacional.
04 de circulação nat:tonal). Foi árbitro de periódicos e emitiu pareceres em lO
situações

Ademais, em meio a essas atividades, o Professor Nicolau Netto finalizou uma
pesquisa original que deu origem.go seu livro mais recente. l)o Bus// e outras
marcas: nação e economia simbólica .no!.rpçgaeventos .esportivosJ que contou
com apoio de recursos da FAPESP e do PPGS' Fruto de investigações de campo
no Bràsil e no exterior. em diálogo com colegas pesquisadores com. quem teve
oportunidade de trabalhar em intercâmbios internacionais (espe.ciajmente em
seus períodos de afastamento.para pesquisa em Londres), o.trabalho .é uma.
original contribuição aos estudos soê:iológico.s dos megaeventos esportivos, da
economia política dos jogos envolvendo ãs dç.sigualdqdes de poder entre as
nações e também sobre as mudanças de perfis 'de público fruidor desses
eventos neste cenário. Destaquem:se as pesquisas em arquivos, as entrevistas
realizadas com agentes públicos, com os espectadores em arenas esportivas e
com representaniies internacionais dos megaventos.
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O caráter colaboratívo do professor Nicolau e sua contrib.unção deçísiva para as
melhores condições de existência e trabalho na universidade pública, mesmo
em cenários de'tantos ataques à instituição, fica expresso por ao. menos três
pontosl 1) Desde 2015 o professor Nicolau. Netto .exe.rçe garqqs. de extrema
importânc[ia e decisivos ná po]Ítjca.aca.dêmíca. Entre .20].5 e 2017 foi
coordenador do Programa de Pós Graduação em Sociologia da Unicamp, up
dos 04 programas com nota 06 na última avaliação da CAPES em meio a 54
programas'nacionais dç Soçiología..De.2017 .até .o EZresente tem sido o.
Coordenador Geral da Pós Graduação do IFCH. chefiando 09 coordenadores de
programas de pós graduação.e. os.representando nas câmaras referentes à pós
graduação na universidade. Vale dizer qlie o professor Nicolau Netto foi
escolhido por seus pares para esta. funçãç2 pol .suas qualídgdes admini.strativas,
acadêmicàs e de solução pacífica de cohflitós. Isso se, confirmou posltivalTgQte
em cenários inóspitos, como os das mtldanças da politica cientifica da GARES
com a ascensão de governos poucos .afeitos .ao tema; às mudanças
intempestivas nas formas de. aval açÕo gg.129s .graduação; na cohstrLIÇão do
Projet'o de Internacionalização CAPAS PRiNT,. dõ qual, nem.aquela agência
tanãpouco os órgãos decisix7os da universidad.e possuíam clareza sobre o que
fazer e como ínãormar os,programas,envolvidos no tema; nos cenários,em que
a oferta de bolsas para p(5s gi:aduação esteve ameaçada com cortes. atip,ecos
nos últimos meses;. e. me?mo na proprla,universidade, em que sua função
(Coordenador Geral da Pós GradLiaÇão) foi excluída recentemente.no âmbito,do
Conselho Universitário, com argumento)s pouco razoáveis; além disso, também
na gestão diária dos conflitos internos e.de adversidades cl?m colegas e
funcionários administrativos, o docente tomou resoluções firmes, Serenas e
consensuadas. O professor Nicolau Netto foi. em tôdas es.sas ocasiões, um
ponto seguro e equilibrado para a tomada das melhores .deci.sõeg de se.us l:lares
; 2j'O professor Nicolau Netto esteve envolvido, no âmbito da p.ós graduação
do IFCH em diferentes projetos colaborativos, ng perí(!qo trienal,. como a

ãta;'bém o responsável por.condu zir Úelhqriás nõ â.mbito dos cites dos
programas de pós gradCiação e na produção de dados quantitativos e
qualitativos dos egressos dos programas, que ajudarão a todos. os programas
de pós do IFCH em suas avaliações CAPAS. Um'de seus exemplos colaborativos
mais recentes tem sido o da construção do Centro de Sociologia
Contemporânea do departamento ç ão PPGS, sempre v.isando parcerias
nacionais e internacionais, que serão frutíferas parca todos os membros do

construção da ESPCA-
regulamentos dos pro

FAPESP. os projetos PRlINT-CAPES, as validações .dos
gramas de pós graduação junto à bAC, dentre outros. Foi

colegiada

G (l (lj {.j 3 0

O terceiro e último ponto, não menos imp.ortante., trata do respeito i.ntelectual e
profissional do qual'goza 'o professor NicÓlau Netto por seus pares, docentes,e
discentes, bem i:omõ dgs colegas servidores públicos.admín.istrativos;:t:sse e o
tipo de indicador que não pode ser afe.rido. por meio das mét.ricas tradicionais
ou. relatórios como.este, Has é perceptível no convívio.quotidiano dos anos.
Além de um pesquisador admirável, cujos res.u.atados são expressos.nos

IhàlÊ !üiÊwiz iõa'PÊ;B# i nügá!'l'õ.ç b & BÊ&
Netto g um co ega extremamente solidário com seus. p.ares O ç)epartamento e
Programa de Pó; Gradual;ã.q de Sociologia esteve sulb to, nos últ mos anos e no
perodo que trata este relatório, a situações muito .difíceis, desafiando as
condições institucionais e pessoais para exercício do trabalho e da convivência
dos decentes e discentes. O papel destacado que.o professor Ni.colou NetÇo teve
neste processo, ajudando em muita a todas e todos as/os.envolvidas/os é algo
que ngo se deverá esq,tecer. Isso é apenas um dos motivos que T:unto .

WJslÉâíl#i#Eqté.Pp=.sÉx:lEt u41Wun n 'aria::
Por todas essas razões, considero seio relatório excelente e que merece
aprovação.
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MARÇO AUGUSTO MEDEIROS DA SALVA
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PARECER DA REL.A:rOR DA(o) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Professor pichel ofereceu seis disciplinas para a graduação ao longo do triênio
em análise, ou seja, manteve-se inserido na graduação todo o tempo, apesar
de todas as demandas de trabalho enquanto coordenador de programa de pós-
graduação e, posteriormente, como coordenador geral. da pó.s-graduação do
IFCH. Destaca-se a preocupação em envolver alunos de g.raduação em luas
pesquisas. Ele orientou quatro bolsistas de iniciação científica e seis PADs. Além
disso, demostra comprometimento com a formação .de novos quadros docentes
através da orientação de cinco PEDE. No que tange à sua participação em
projetos com impacto para a graduação, destacada sua atuação no. convénio
Unicamp/MEC no Plano Nacional do Livro Didático, que selecionou livros
didáticos de Sociologia para o ensino médio e elaborou guia para professores
da Educação Básica. Essa experiência traz novos subsídios e protagonismo para
a licenciatura em Ciências Sociais na Unicamp.

Pelo acima exposto, recomendo a aprovação do relatório de atividades do Prof
Míchel Nicolau.

FOICE BELO VIEIRA
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Professor pichel ofereceu seis disciplinas para a graduação ao longo do triênio em
análise. ou seja, manteve-se inserido na graduação todo o tempo, apesar de todas
as demandas de trabalho enquanto coordenador de programa de pós-graduação e,
posteriormente. como coordenador geral da pós-graduação do IFCH. Destaca-se a
preocupação em envolver alunos de graduação em suas pesquisas. Ele orientou
quatro bolsistas de iniciação científica e seis PADs. Além disso, demostra
comprometimento com a formação de novos quadros docentes através da
orientação de cinco PEDs. No que tange à sua participação em projetos com
impacto para a graduação, destacada sua atuação no convênio Unicamp/MEC no
Plano Nacional do Livro Dídático, que selecionou livros didáticos de Sociologia para
o ensino médio e elaborou guia para professores da Educação Básica. Essa
experiência traz novos subsídios e protagonismo para a licenciatura em Ciências
Sociais na Unicamp.

Pelo acima exposto, recomendo a aprovação do relatório de atividades do Prof
pichel Nicolau.

FOICE BELO VIEIRA
iFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Referendo o parecer emitido pelo professor Mano Augusto Medeiros da Silvo
acerca das contribuições do professor Michel Nicolau Netto para o Programa de
Pós-Graduação em Sociologia. Subscrevo-o abaixo e destaco sua contribuição
para: 1) a formação de estudantes na forma de orientação, participação em
bancas e oferta de disciplinas; 2) a excelência e protagonismo do PPGS na
forma de produção científica (pesquisas encerradas, projetos em andamento e
publicações); 3) a internacionalização do PPGS (pesquisa, publicação,
organização de eventos, organização de redes de pesquisa); 4) a excelente
gestão do PPGS e dos Programas de Pós-Graduação do IFCH.

Por essas razões que ora destaco somadas ao excelente parecer do
bário Augusto Medeiros é que considero este parecer aprovado.

professor

Parecer do prof. bário Augusto Medeiros

"0 Prof. Dr. Michel Nicolau Netto tem sido um dos mais destacados docentes em

atividade no âmbito do Departamento de Sociologia, do Programa de Pós
Graduação em Sociologia e mesmo do IFCH. As justificativas para este início
superlativo de parecer estão nos números apresentados no relatório docente e
também em suas contribuições públicas à sua área de atuação (Teoria
Sociológica e Sociologia da Cultura), à administração universitária e ao
quotidiano de colegas docentes e discentes nos cargos que tem ocupado nos
últimos anos.
Ele lesionou neste período trienal para 12 turmas (06 na graduação e 06 na pós
graduação). Sob sua orientação, 06 pesquisas de mestrado já foram concluídas
e defendidas. As de doutorado encontram-se próximas de defesa. Possui 12
estudantes sob sua orientação e. apesar do número elevado que acompanha
uma boa parte da condição docente do IFCH e do PPGS, não descura sua
atenção da qualidade das pesquisas que ajuda a conduzir. Seja na organização
de grupos estudos (como aquele que coordena, o "Grupo de Estudos Pierre
Bourdieu") ou na organização de projetos temáticos (como o que acaba de ter
aprovado. com parcerias internacionais). Neste mesmo período trienal, o
docente esteve. somente na Unicamp, em 43 bancas como membro titular.
Apresentou seus trabalhos de pesquisa em 10 reuniões nacionais, 07
internacionais e as publicou em 12 periódicos (08 de circulação internacional,
04 de circulação nacional). Foi árbitro de periódicos e emitiu pareceres em lO
situações.
Ademais. em meio a essas atividades, o Professor Nicolau Netto finalizou uma
pesquisa original que deu origem ao seu livro mais recente. Do Brasil e outras
marcas: nação e economia simbólica nos megaeventos esportivos, que contou
com apoio de recursos da FAPESP e do PPGS. Fruto de investigações de campo
no Brasil e no exterior, em diálogo com colegas pesquisadores com quem teve
oportunidade de trabalhar em intercâmbios internacionais (especialmente em
seus períodos de afastamento para pesquisa em Londres). o trabalho é uma
original contribuição aos estudos sociológicos dos megaeventos esportivos, da
economia política dos jogos envolvendo as desigualdades de poder entre as
nações e também sobre as mudanças de perfis de público fruidor desses
eventos neste cenário. Destaques-se as pesquisas em arquivos, a$ entrevistas
realizadas com agentes públicos, com os espectadores em arenas esportivas e
com representantes internacionais dos megaventos.
O caráter calaborativo do professor Nicolau e sua contribuição decisiva para as
melhores condições de existência e trabalho na universidade pública, mesmo
em cenários de tantos ataques à instituição, fica expresso por ao menos três
pontos: 1) Desde 2015 0 professor Nicolau Netto exerce cargos de extrema
importância e decisivos na política acadêmica. Entre 2015 e 2017 foi
coordenador do Programa de Pós Graduação em Sociologia da Unicamp, um
dos 04 programas com nota 06 na última avaliação da CAPES em meio a 54
programas nacionais de Sociolagía. De 2017 até o presente tem sido o
Coordenador Geral da Pós Graduação do IFCH, chefiando 09 coordenadores de
programas de pós graduação e os representando nas câmaras referentes à pós
graduação na universidade. Vale dizer aue o professor Nicolau Netto foi
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escalnlao por seus pares para esta função por suas qualidades administrativas,
acadêmicas e de solução pacífica de conflitos. Isso se confirmou positivamente
em cenários inóspitos, como os das mudanças da política científica da CAPES
com a ascensão de governos poucos afeitos ao temas às mudanças
intempestivas nas formas de avaliação da pós graduaçãol na construção do
Prometo de Internacionalização CAPES PRINT, do qual nem aquela agência
tampouco os órgãos decisivos da universidade possuíam clareza sobre o que
fazer e como informar os programas envolvidos no temas nos cenários em que
a oferta de bolsas para pós graduação esteve ameaçada com cortes atípicos
nos últimos mesesl e mesmo na própria universidade, em que sua função
(Coordenador Geral da Pós Graduação) foi excluída recentemente no âmbito do
Conselho Universitário. com argumentos pouco razoáveisl além disso, também
na gestão diária dos conflitos internos e de adversidades com colegas e
funcionários administrativos, o docente tomou resoluções firmes, serenas e
consensuadas. O professor Nicolau Netto foi, em todas essas ocasiões, um
ponto seguro e equilibrado para a tomada das melhores decisões de seus pares

2) O professor Nicolau Netto esteve envolvido, no âmbito da pós graduação
do IFCH em diferentes projetos colaborativos, no período trienal, como a
construção da ESPCA-FAPESP, os projetos PRINT-CAPES, as validações dos
regulamentos dos programas de pós graduação junto à DAC, dentre outros. Foi
também o responsável por conduzir melhorias no âmbito dos cites dos
programas de pós graduação e na produção de dados quantitativos e
qualitativos dos egressos dos programas, que ajudarão a todos os programas
de pós do IFCH em suas avaliações CAPES. Um de seus exemplos colaborativos
mais recentes tem sido o da construção do Centro de Sociologia
Contemporânea do departamento e do PPGS. sempre visando parcerias
nacionais e internacionais, que serão frutíferas para todos os membros do
colegiada.
O terceiro e último ponto, não menos importante. trata do respeito intelectual e
profissional do qual goza o professor Nicolau Netto por seus pares, docentes e
discentes, bem como dos colegas servidores públicos administrativos. Esse é o
tipo de indicador que não pode ser aferido por meio das métricas tradicionais
ou relatórios como este, mas é perceptível no convívio quotidiano dos anos.
Além de um pesquisador admirável, cujos resultados são expressos nos
números de seus relatórios, nas parcerias institucionais que logrou fazer e na
formação dos estudantes sob sua responsabilidade, o Professor Michel Nicolau
Netto é um colega extremamente solidário com seus pares. O Departamento e
Programa de Pós Graduação de Sociologia esteve sujeito, nos últimos anos e no
período que trata este relatório. a situações muito difíceis, desafiando as
condições institucionais e pessoais para exercício do trabalho e da convivência
dos docentes e discentes. O papel destacado que o professor Nióolau Netto teve
neste processo, ajudando em muito a todas e todos as/os envolvidas/os é algo
que náo se deverá esquecer. Isso é apenas um dos motivos que muito
justificam sua permanência entre os quadros que compõem com distinção.o
departamento. PPGS, o IFCH e a própria Universidade Estadual de Campinas.
Por todas essas razões, considero seu relatório excelente e que merece
aprovação.
MARÇO AUGUSTO MEDEIROS DA SALVA
[FCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS"

Ü (l e:? i.,,? 9 S

BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(o) CONSELHO DEPAmMENTAL /
INTEGRADO

ü i' 1 1": í l ::l l::
Conclusão: ,Aprovado

Comentários

O Prof. Dr. Michel Nicolau Netto tem sido um dos jovens profesores do departamento com atividades muito intensas e

bastante importantes

Destaco suas atividades não só no âmbito do Departamento de Sociologia, no Programa de Pós
Graduação em Sociologia e mesmo do IFCH. Isso se deve à inúmeras atividades que o docente tem desempenado com
muito brilhantismo, como pode-se observar nos números apresentados no relatório docente e
também em suas contribuições públicas à sua área de atuação (Teoria
Sociológica e Sociologia da Cultura), à administração universitária e ao
quotidiano de colegas docentes e discentes nos cargos que tem ocupado nos
últimos anos.
Ele iecionou neste período trienal para 12 turmas (06 na graduação e 06 na pós
graduação). Sob sua orientação, 06 pesquisas de mestrado já foram concluídas
e defendidas. As de doutorado encontram-se próximas de defesa. Possui 12
estudantes sob sua orientação e, apesar do número elevado que acompanha
uma boa parte da condição docente do IFCH e do PPGS, não descura sua
atenção da qualidade das pesquisas que ajuda a conduzir. Seja na organização
de grupos estudos (como aquele que coordena. o "Grupo de Estudos Pierre
Bourdieu") ou na organização de projetos temáticos (como o que acaba de ter
aprovado, com parcerias internacionais). Neste mesmo período trienal, o
docente esteve, somente na Unicamp, em 43 bancas como membro titular.
Apresentou seus trabalhos de pesquisa em 10 reuniões nacionais, 07
internacionais e as publicou em 12 periódicos (08 de circulação internacional.
C)4 de circulação nacional). Foi árbitro de periódicos e emitiu pareceres em lO
situações
Além disso. Professor Nicolau Netto finalizou uma
pesquisa original que deu origem ao seu livro mais recente, Do Brasil e outras
marcas: nação e economia simbólica nos megaeventos esportivos, que contou
com apoio de recursos da FAPESP e do PPGS. Fruto de investigações de campo
no Brasil e no exterior, em diálogo com colegas pesquisadores com quem teve
oportunidade de trabalhar em intercâmbios internacionais(especialmente em
seus períodos de afastamento para pesquisa em Londres). o trabalho é uma
original contribuição aos estudos sociológicos dos megaeventos esportivos. da
economia política dos jogos envolvendo as desigualdades de poder entre as
nações e também sobre as mudanças de perfis de público fruidor desses
eventos neste cenário. Destaquem-se as pesquisas em arquivos, as entrevistas
realizadas com agentes públicos, com os espectadores em arenas espodivas e
com representantes internacionais dos megaventos
O caráter colaborativo do professor Nicolau e sua contribuição decisiva para as
melhores condições de existência e trabalho na universidade pública, mesmo
em cenários de tantos ataques à instituição, fica expresso por ao menos três
pontos: 1) Desde 2015 o professor Nicolau Netto exerce cargos de extrema
importância e decisivos na política académica. Entre 201 5 e 2017 foi
coordenador do Programa de Pós Graduação em Sociologia da Unicamp, um
dos 04 programas com nota 06 na última avaliação da CAPES em meio a 54
programas nacionais de Sociologia. De 2017 até o presente tem sido o
Coordenador Geral da Pós Graduação do IFCH. chefiando 09 coordenadores de
programas de pós graduação e os representando nas câmaras referentes à pós
graduação na universidade. Vale dizer que o professor Nicolau Netto foi
escolhido por seus pares para esta função por suas qualidades administrativas.
acadêmicas e de solução pacífica de conflitos. Isso se confirmou positivamente
em cenários inóspitos, como os das mudanças da política científica da CAPES
com a ascensão de governos poucos afeitos ao temas às mudanças
intempestivas nas formas de avaliação da pós graduaçãol na construção do
Prometo de Internacionalização CAPES PRINT.
Além de um pesquisador muito dedicado é um ótimo colega e muito respeitado pelos alunos e funcionários
Por todas essas razões, considero seu relatório excelente e que merece
aprovação.

LEILA DA COSTA FERREIRA
IFCH/DS - !NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: .Aprovado (l (} €1;

Comentários

Na condição de Chefe de ])apartamento e com a responsabi]idade de emitir o parecer fin.a],
acompanho integralmente os pareceres da relatoria do Conselho Departamental e. das
comissões de Graduação e Pós:Graduação, os quais, ejn uníssono, destacam a excelência de
sua atividade profissional em todas as áreas que nos são exigidas: no ensino, participação
eln diversas disciplinas e reconhecimento de estudantes de graduação e pós-graduação. de
sua dediclação ao preparar as aulas e incentivar a curiosidade intelectual; na pesquisa.
produção extensa b qualificada como resultado de projetos individuais e coletivos; na
extensão, pela participação em projeto nacional de aval.cação de livros didáticos;. na
administração, pela zelo, sabedoria e Õomprolnetimento nas funções.que exerceu. em estágio
ainda inicial de sua carreira na universidade, ocupando já o cargo de coordenador geral de
pós-graduação do instituto; nas propostas de internacionalização, por inúmeros contatos de
colaboração intelectual e institucional que confirmam a excelência da Unicatnp no exterior.

As inforimações reunidas nos pareceres anteriores expressam de fonna completa e detalhada
cada uma dessas dimensões. deste momento, sinto-me no dever de apenas de fazer um
registro adicional: o Prof. Michel inspira seus colegas com sua dedicação à universidade
pública. Sua atuação comprometida com o çoletivo, com.a ploqução de conhecimento
original, com a sensibilidade às diferenças e com o respeito à dignidade das pessoa:l que
aqui trabalham nos faz mais confiantes de que lutar peia preservação da universidade
publica é uma aposta que pode combinar eficiência acadêinica e compromisso com os
valores sociais e humanos que valem a pena ser vividos.

NAVIO MACHADO CAVALCANTE
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UIWEGABÜP nstituto dc Fílosn4:ia

c (:íências Humanas

Campinas, 23 de abril de 2020

Processo n':

Interessado

Assunto:

09-P-27006/201 3

JOGO CARLOS KFOURI QUARTIM DE MORDES

Professor Colaborador

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a renovação de vínculo do Prof. Dr. Jogo Carlos Kfouri Quartim

de Morais, no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de
01 /3/2020, junto ao Departamento de Filosofia.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez
Oiretor

IFCH/UNICAMP

Matrícula 2868] 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cola Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP
(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dlrifch@unicamp.br

13083-896 Telefones
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

llnstitutn dc Filosofia

c C.íênciõ fj""-ana.

Campinas, 22 de abril de 2020.

Ü

Ref.: Renovação de vínculo como Professor Colaborador do Prof. Jogo Carlos l<foury Quartim de
Mordes
Processo: 09-P-27006/2013

l#
Ofício DF / IFCH n9 010/2020 '

Senhor Diretor,

Venho por meio deste solicitar o pedido de Renovação de vínculo de Professor Colaborador do Prof.

João Cardos Kfouri Quartim de Moraes, para a partir de OI de março de 2020 a 29 de fevereiro de

2022

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e

consideração.

Atenciosa mente ,

limo. Sr

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da

Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP - CEP: 13083-896
Telefones(19) 3521 1574 -- e-mail: depfilo@unícamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAÍUP -tit«t. .J. fiÍ-Áfí.
e Ciências Humanas

Campinas, 23 de abril de 2020

Processo n':

Interessado

Assunto:

09-P-31 793/201 5

GERSON PEREIRA FILHO

Pesquisador Colaborador

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a renovação de vínculo de Gerson Pereira Filho, no Programa

de Pesquisador Colaborador, por 02 anos, a partir de 01 /3/2020, sob supervisão do
Prof. Dr. Alcídes Hector Rodrigues Benoit, junto ao Departamento de Filosofia.

Mf. Dr. avaro Gabíiel Bianchi Meodez

IFCH / Unlcamp
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP
(19) 3521 1579 / ]581 e-mail: dirifch(@unicalnp.br

1 3083-896 Telefones
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UNIVERSIDA:DE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

tjt-to; de

c C.íêncías t"lt,manas

Campinas, 22 de abril de 2020.

OF. DF/09/2020

Ref.: Renovação de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador Pós-Doutorado do Sr. Dr.
Gerson Pereira Filho

Senhor Diretor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas, a solicitação do Sr. Dr. Gerson Pereira Filho quanto a Renovação de vínculo

no Programa de Pesquisador Colaborador para o período de 01 de março de 2020 a 29 de

fevereiro de 2022, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Alcides Hector Rodrigues Benoit. A

referida proposta foi aprovada pelo Departamento em 16 de abril de 2020.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e

consideração.

Atenciosa mente,

aísa [lelcna Pascale Palmares
Chefia do Departamento de filosofia

!fCH / UNiaMP
Mata. 3G9774

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da

Universidade Estadual de Campinas

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

Telefones(19) 3521 -L574 -- e-mail: depfilo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNiQAiUP ijnstituto do
e C.iê11cías j"humanas

Campinas, 06 de abril de 2020

0ÜÜ .!. Ü 2

Interessado

Assunto:

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DEMOGRAFIA

Credenciamento de Docentes

APROVO ad referendum a retifícação da aprovação da Congregação do

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Parecer n' 059/2020, referente ao

credencíamento dos Professores Doutores Alberto Augusto Eichman JaKob e

Gláucía dos Santos /v\arcondes, onde constou Professores Colaboradores, constar

Professores Permanentes, junto ao Programa de Pós-Graduação em Demografia,

para ministrar aulas e orientar, conforme Deliberação CPG/IFCH 031 /2020.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
Diretor

IFCH/UNICAMP

Matrícula 28681 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina. 100 -- Campinas/SP CEP
(19) 3521 1579 / ]58] e-mail: dírifch@unicamp.br

13083-896 Telefones



UNIVERSIDADE E$TADUA}. DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFA,\ E e: ÊNCIAS }]UN{ANAS

COMISSÃO PÓS-GRADUAÇÂ.O
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DELIBERAÇÃO ci'C8FCt{ o3}/202o

A COMISSÃO DE PÓS-G]UDUAÇÃO DO INS']]]'UTO DE F'JLOSOnA E CIÊNCIAS HUM,ANÃS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CATx4PÍXAS, em reunião realizada eln 1 1 de março de 2020, aprova:
ilo Progranaa de Pós-Graduação em Deillografia, o credenciamento de professores permanentes,
para ministram. aulas e orientar:
Aii)Crio Augusto Eichmann Jacob;
Ciláucia dos Santos Nlarcondes.

PROF. DR. MICnEI. NICOLÀU NEI"FO
COOIWENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

}FCH/UNICAMP
MATO.{CULA 30483 5

:f' /, '{
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INSTITUTO nE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

e C.íéílçíãõ }-lu;«ar as

Cclmpinas, 06 de abril de '2020

a :D 11} ]. ;111 4

Interessado

P:ssu nto :

AMNÉRIS ÃNGELA MARONI

Descredenclannento de Docente

APROVO ad referendurn a ratificação da aprovação dci Congregação do
Ins+itulo de Filosofia e Cíêncicis Humancls, Parecer n' 0(S6/2020, onde constou

credenciamento, constar descredenciarnento dci Profa. Dra. Amnéris Ãngela

Maroni jurlto ao Programa de Pós-Graduação ern Antropologia Social, conforme

Deliberação CPG/IFCH 054/2020.

Prof. Dr. Alvará Gcibriel Bíanchi Mendez

Diíetol

iFCH/UNiCAMP

Matrícula 28é81 7

Cidade Universitária Zeferino X/az, Rua Cora Coralina, [00 -- Campinas/SP -- CEP
(lg) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifcil@unicamp.bí

i3083-896 Tcie:fomes
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UN{VER$1mÂDE E$TÂDUA}. DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E ejÊNCIAS HUn'mNAS

COMISSÃO DE PÓS-GI{.'LDUAÇÃO
'C.iê++i;t'4b .!"iti.ii} !hl.$.

DELIBEjiACÃO CPG.nFCli O$4/2020

A COMISSÃO OE PÓS-G]UDUAÇÃO OO ]NSTnUTO DE F]LOSOF]A E C]ÊNCÍ/\S HUj\ANÃS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAh/ÍPTNAS, em 23 de março de 2020, aprova ad r'e#b/,crzdzznz, no
Programa de Pós-Graduação ein Alltropologia Social, o desçredenciamento da Proa Amnéris

.Angela NTaroni colmo professora colabora(}óra, para nlinistra{ aulas e orientar.

PÍ{OF. BR. j%-Í{CMEL N{CÜLAU NgTTO

COORDENAOOR GERAL. DE PÓS-G]RADU\ÇÃO
IFCF[/UN{CAMi}

h4.àl'R{CUL.Ç 3a4835
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