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REPRESENTANTES TITULARES DOCENTES
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1. MARIANA MIGGIOLARO CHAGURI
2.

JOSIANNE FRANCiA CERASOLI
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4. ANDREIA GALVÀO
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REPRESENTANTES SUPLENTES DOCENTES

Nível MS-3:
1. ANDRÉ KAYSELVELASCO E CRUZ
2. BÁRIO AUGUSTOMEDEIROSDA SILVA
3. LUCILENEREGINALDO
4.

RUI LUIS RODRIGUES

Nível MS-5:
1. LUCIANA FERREIRO
TATAGIBA
2. MÁRCIO AUGUSTODAMIN CUSTÕDIO
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256' SessãoOrdinária dq Congregação do IFCH 05Z8Z2020
EXPEDIENTE

Apresentação, a ser feita pela Profa. /\Aaria Silvia Viccari

OI l

Gatti, dos resultadosde pesquisaconduzidapela
ADUNICA/\4P,
sobre condições do trabalho docente
durante a pandemia.
INFORMES

Reunião da Díreção com a PRDUsobre a Revisão da

OI l

Certificação

do IFCH.

Criação do Espaço de Escuta COVID-1 9. jfls. 01l

021

ORDEM DO DIA
PARA APROVAÇÃO
AVALIAÇÃO

DE DESEMPENHO DOCENTE

01 l Processo n' 09-P-17274/2014

Resolução GR n' 34/2014

Interessado:

DANIEL O/v\AR

PEREZ

Departamento: filosofia

Assunto:Relat(briofinal de Avaliação Especialde
Desempenho Docente - EstágioProbatório. jfls.02 a l l l
RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES

021 Ofício IFCH/DCF' n' 009/2020

Interessada:

ANDRÉA

/vtARCONDES

DE FREITAS

Departamento: Ciência f'olítica
Período: 01/4/2017 a 31/3/2020. jf]s. 12 a] 81

031Ofício IFCH/DFn' 021/2020

Interessado:

DANIEL OMAR

XEREZ

Departamento: Filosofia
Período: 01/4/2017 a 31/3/2020. lfls. 19 a 241
041 Ofício IFCH/DF n' 025/2020

Interessado: A/BARCOS
SEVERINONOBRE
Departamento: Filosofia
F'Criado: 01/4/201 5 a 31 /3/2020. Ifls. 25 a 371

PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
051 Processo n' 09-P-10983/2020

Interessado: PAULO DE /v\ARTINOJANNUZZI

Assunto: Ingresso no Programa de Professor Colaborador,

por 08 meses,a partir de 01/01/2021,
junto ao
Departamento de Demografia. jfls. 381

Oól C)vício IFCH/DF n' 020/2020

Interessado: OSWALDO GIACóIA JÚNIOR

Assunto: Relatório de ativídades e renovação de vínculo
no Programa de ProfessorColaborador, por 02 anos, a

partirde 19/9/2020,junto ao Departamentode Filosofia.jfls

2
PROGRAM'A DE PESQUISADOR COLABORADOR

Interessada: HAYDA JOSiANE ALVES
Assunto:
Ingresso
no
Programa

071 C)fício IFCH/DA n' 01 4/2020

de

F'esquísador

Colaborador,por 01 ano, a partir de 01/6/2019,
sob
supervisão do Prof. Dr. CardosRodrigues Brandão, junto ao
Departamento

de Antropologia.

jfls. 401

Interessada: HAYDA JOSIANE ALVES

081Ofício IFCH/DAn' 015/2020

Assunto: Relat(briode atividades e encerramento de
vínculo no Programa de PesquisadorColaborador, junto
ao Departamento de Antropologia. jfls. 41l
Interessado: ALEXANDRE DE OLIVEIRA HENZ

091 Ofício IFCH/DF n' 023/2020

Assunto: Relatório de atívidades e encerramento de
vínculo no f'rograma de PesquisadorColaborador, junto
ao Departamento

de Filosofia. jfls. 421

PROGRAMA DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO
Interessado: /BARCO ANTONIO GONSALES DE OLIVEIRA

] 01 Ofício IFCH/DS n' 020/2020

Assunto:

Ingresso

no Programa

de

Pesquisador

de

Pós

Doutorado, pe]o período de 01/6/2020a 01/]2/2020, sob
supervisão do Prof. Dr. Rícardo Luiz Corro Antunes, junto ao
Departamento de Sociologia. jfls. 431
Interessado: PEDRO TELLESDA SILVEIRA
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador

l l l Ofício IFCH/DHn' 018/2020

de Pós-

Doutorado,por 02 anos, a partir de O1/5/2020,
sob
supervisão do Prof. Dr. Thiago LamaNicodemo, junto ao
Departamento

de História. jfls. 441

PRÉMIO DE RECONHECIMENTO ACADÊMICO ZEFERINOVAZ

Deliberação CONSU-A-021/2013

Aprovação de Candidatos e Indicação de Comissão de Especialistas
Interessado: iFCH

121 Processo n' 09-f'-1 0981 /2020

Assunto:Indicação dos Profs. Drs. Antonio coberto
Guerreiro Júnior, Thomas Patrick Dwyer, para concorrerem

ao prêmioe indicaçãoda composiçãoda Comissão
de
Especialistas. jfls. 45 e 4ól

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO
Deliberação

CONSU-A-021/201

3

Aprovação de Candidato e Indicação de Comissão de Especialistas
131 Processo n' 09-P-10982/2020

Interessado: IFCH

Assunto: Inscrição do f'rof. Dr. bário Augusto Medeíros da
Salvapara concorrer ao prémio e indicação da Comissão
de Especialistas. jfls. 471

3

DIREÇAO ACADEMICA

DO ARQUIVO

141Ofício IFCH/AELn' 17/2020

EDGARD LEUENROTH

Interessado:

ARQUIVO

Assunto: Lista tríplice
Acadêmico. jfls. 481

EDGARD

para

LEUENROTH

escolha

do

novo

Diretor

GRUPO DE TRABALHO
Interessado: INSTITUTO
DE FILOSC)FIAE CIÊNCIAS HU/\AANAS

lsl

Assunto: Relatório do Grupo de Trabalho criado para
elaborar

propostas

para o 2' semestre letivo de 2020 e

acompanhar as práticas de ensino remoto no IFCH.jfls. 49
a S21
CURSO

l ól C)fício IfCH/DH n' 019/20209

Interessado: DEPARTAMENTODE HISTÓRIA
Assunto: Abertura do curso gratuito ''Curso de Formação

de

Professores Finalistas da C)limpíada Nacional de História do
Brasil''. jfls. 531

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Revalidação de Diploma
171C)fício IFCH/CG n' 31/2020

Interessada: /\ABRIA ANIONIETA ÁRIAS DE LION

Assunto: Revalidação de Diploma de Graduação em
Ciências Sociais - Licenciatura. Parecer favorável. jfls. 54 e
ssl
Interessada: C00RDENADORIA

DE GRADUAÇÃO

Assunto: PrometoPedagógico dos cursos de Graduação
em Ciências bocais - Integral é Noturno. jfls. 56 a 1221

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente
] 91 Delib. CPG/IFCH

n' 165/2020

Interessado:

MATEUS BATISTELLA

Assunto: Credencíamento como f'rofessor Permanente,

junto ao Programade P(5s-Graduação
em Ambientee
Sociedade, para ministrar aulas e orientar. jfls. 1231
201 Delib. CPG/IFCH n' 171/2020

Interessada: ELIANE MOURA DA SILVA

Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora,
junto ao Programa de P(5s-Graduação em Híst(ária, para
ministrar aulas e orientar. jfls. 1241

4

21 l Delib. CPG/IFCH n' 172/2020

Interessado: PRC)GRA/MADE PÕS-GRADUAÇÃOEM
HISTORIA

Assunto: Credenciamento
Rodrigues,

Luana

dos Professores Aldair Cardos

Saturnino

Tvardovskas

e Thiago

Lama

Nicodemo,como Professores
f'ermanentes,
junto ao
Programa de f'ós-Graduação

em História, para ministrar

aulas e orientar. jfls. 12SI
221 Delib. CF'G/IFCH n' 174/2020

Interessado: EDUARDO BARRAS /v\ARIUTTI

Assunto: Credenciamento como f'rofessor Permanente,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais, para ministraraulas e orientar. jfls. 12ól
23 Delib. CPG/IFCH n'

1

78/2020 Interessada: GUITA GRIN DEBERT

Assunto: Credencíamento como Professora Permanente,

junto ao Programa de P(5s Graduação em Antropologia
Social, para ministraraulas e orientar. jfls. 1271
241 Delib. CPG/IFCH n'

1

79/2020 Interessada: /ÜÁRCIA LOF'ES REIS
Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, para
ministrar aulas e orientar. jfls. 1281

2SI Delib. CPG/IFCHn' 181/2020 Interessado:

PROGRA/v\A DE POS-GRADUAÇÃO E/ü
CIENCIAS SOCIAIS
Assunto: Credenciamento
das Professoras Líliana Rolfsen
Petrilli Segnini, /Magda Barcos Bíavaschi e /Márcia de Paula
Leite, como Professoras F'ermanentes, junto ao Programa
de P(5s-Graduação em Ciências Sociais, para ministrar
aulas e orientar. jfls. 1291

Regimento de Programa
2ól Delíb. CPG/IfCH n' 167/2020

Interessado: f'ROGRA/v\A DE f'OS-GRADUAÇÃO E/M
RELAÇÕESINTERNACIONAIS
Assunto:
Graduação

Regimento
em

interno

Relações

do

Internacionais

Programa
IUNICAUP,

de

PósUNESP

e PUC/SPI. jf]s. ]30 a 1381

Alteração de Subcomissãode Programa
271Delíb. CF'G/IFCHn' 173/2020

Interessada: C00RDENADORIA

DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto: Alteração dos membros da Subcomissão do
Programa

de

Pós-Graduação

em Antropologia

Social:

substituição da Profa. Nashieli Cecília Rangel Logra pelo
Prof. Omar Ribeiro Thomaz, a partir de 01/8/2020. jfls. 1391
281 Delib. CPG/IfCH n' 176/2020

Interessada: C00RDENADORIA

DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto: Alteração dos membros da Subcomissão do
Programa de F'ós-Graduaçãoem Ambiente e Sociedade,
a partir de ] 6/7/2020. jfls. 1401

SAÚDE MENTAL E PSIC.:ANÁLISE.

ESCUTACO\qD19
IFCHX{EPO UNICÀMP

O IFCH inicia em parceria com o NEPO- Núcleo de Estudos de População Elza Berquó,
a instalação de espaços on linfa de escuta psicanalítica para seus alunos da Graduação. e
da Pós-Graduação.

O objetivoda iniciativaé o de favorecer
a alunosinteressados,
um processo
de
aproximação a suas subjetividades, em sua condição de su:jeitosdo soÊ.imentopsíquico,
instalados em ft)nção da pandemia. Pretende facilitar, através desseprocesso de escuta,
a ampliação do reconhecimento das diÊlculdadesemocionais instaladas, favorecendo as
condições de aproximação às ansiedadese angustias, desânimos, frustrações, conflitos,
medos, lutos, depressõese melancolias, e suas consequências,diante dos impactos
gerados pelos processos da epidemia COVID19, particularmente pelo processo de
isolamento social.

A coordenaçãodo trabalho será realizada pela psicanalista e pesquisadora do NEPO
Margareth Anilha.
As
pessoas
interessadas
devem
se
inscrever
pelo
e-mail
ifchescutacovid19@unicamp.br, colocando no assunto do email ESCUTACOVID19.
Na sequência devem aguardar contato, feito pela ordem de inscrição, e responder a
pedido de dados gerais.

A respostaé enviadaà coordenaçãoda iniciativa que seguiráo contato . O sigilo dos
conteúdos dos atendimentos realizados no espaço dc escuta serão mantidos por critério
absoluto de ética proülssional .

Os atendimentosserãorealizados(online) e se estenderãoaté dezembrode 2020, a
principio por um período de dois mesespara cadaaluno.

Coordenação: Margareth Anilha , psicanalista e pesquisadorado NEPO/UNICAMP,
mestre em Psicologia Social pela PUCSP, doutorado em Saúde Pública pela USP e
formação em PsicaJ:iálisepelo Instituto Sedes Sapientiae/SP

g%.

UNIVERSIDADE
ESTADUALDECAMPINAS
INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIENCIAS HUMANAS
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DEPARTAMENTO
DEFILOSOFIA
e C:iêncías Humanas

Campinas, 23 de julho de 2020.
Ofício DF / IFCH n9 022/2020

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bíanchi Mendez
Diretor - IFCH
UNICAMP

Irei. Processo O] P - 17274/20]-4)

Senhor Díreto r,

Encaminho ao senhor, para apreciação pela Congregação do IFCH, o retorno do processo de

avaliaçãofinal do período de estágio probatório do Prof. Dr. Daniel Omar Perez- matr. 306697,
elaborado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho - CEAD- constituída pelos docentes

Prof. Dr. OswaldoGíacóiaJr. (presidente), LucasAngioni(membro) e a Profa. Dra. Fátima Regina
Rodrigues Évora (membro).

Informo que, a CEADaprovou a avaliaçãofinal do estágio probatório do docente, aguardando apenas
manifestação final desta congregação.

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração
Cordialmente,

Taisa Helena Pascale Palhares
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH - matrícula 308774

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Cora]ina,]-00 -- Campinas/SP-- CEP:1-3083-896

Telefones(19) 3521 .L574-- e-mail: depfilo@unicamp.br

Probatórãõ
A.valiaÇão
Docente (matrícula e nome)
Função ampla:

306697 DANIEL AMAR PEREZ
Professor Doutor l

Contato

Ramal : 11574

Email: doperez@unicamp.br

Unidade

IFCH/DF

Início do Probatório
Previsão de término do Probatório
Avaliação do mês:
Tipo da Avaliação:
Avaliação criada em

l

Etapas da Avaliação

Oata i

Star«;

l 27/03/2017 1Aberta

l0/09/2014
03/10/2017

Responsável
Automático (sistema)

24/05/2017 l Concluída pela CEAD

1251470 - OSWALDO GIACoIA JUNIOR

26/05/2017 l Parecer do docente efetuado 1306697 - DANIEL AMAR XEREZ

30

26/05/2017 l Encaminhada para a direção

$;:.;::::;:;;'.,.......

l 306697 - OANIEL AMAR XEREZ

entre 30o e 32o mês
27/03/2017
Critérios

1 - Produtividade
O relatáría de atividades apresentado pelo Prof. Dr. Daniel amar xerez, relativo ao segundo ano de estágla probatótia na Unicamp (Setembro de 2015 a 2016) atesta regular e
intensa atividade acadêmica nos segmentos da clocêncía, pesquisa e e}(tensão nos ciclos da graduação quanto da pó$ graduação, bem cama expressiva produção
''
tel(:çtual am termos de publicações e.participações em eventos ctontifÊços.Nessa segundo período dü atívidades nesta instituição, a professar Darllü! Ornar Perfazcuntpríu
empenha e comprometimento institucional suas funções docentes e de orientação. ministrando regularmente cursos na graduação e na pós graduação, bem assbtindo
n alunas na supervisão de proietüs de dissertação de mestrado e teses doiltorais, na arientaçãa de estágios de capacitação decente e supervisão de atividades práticas em
ensinoçomdisoiplttlas ttooui'i'óculo.
'
"
'
'
" " '" " ' " "''' ' --''''' '''-- -- H-- -'''-- p'-'
Na período acima mencionado. ministrou, no cicia da graduação- as seguintes disc penas: HG 303 A-- Ética 1;HG 862 A - Estágio Supervisionada em Filosofia ll (ministrada
a pos graduação,assumiu a$ seguintes disctplinas= HF 089/A -- Tópicos Especiais de Fííosafíada Episteinülagia da Psíçalagia e da Psicanálise; HF 309/A -- Ética li HF 177/A
--Metapsioülogia.

'

'

'

"

O docente tom sob sua ariontaçãa três (3) projetos de balsa da inicíaçãa científica, quatro (4} pi'ojetos de dissertação de mestrado e cinco (5} projotos de tese doutoral.
A produção.bibliográfica da professar Daniel amar Perfaz,ria Feriado relatada, é expressiva e muito bem qualificada. Entre o segundo semestre de 2015 e 2016, o decente
publicou dois artigos completas em periódicos açadêtníços com rigorosos parâmetros editoriais, assim cama dois captttilas de Ihros,'sendo um deles publicado nn exterior
lj?:cn). Atuau em número expressivo de exam.es de qualificação e bancas'.examinadaras de dissertações de lnestrada e teses de doutora dü, bem colmo reg stra atNídades
de organização

e pari

cipaçãaerT}

eventos

acadêíriÊcus

importa1ltes

para

a área

de Filosofia.

'

'

'"

' ''

''

''

2 - Responsabilidade
10 desempenha acadêmica do professor Dr. Daníel amar Perda do pa:lto de vista de metiempenho e de seus resultados, atesta tina atuação t'osponsávet nos âmbitos da
Í docência, pe$quisai orientação e extensão.

13 - Dedicação e Eficiência
Os indicadoresde produção e desempenho de Dance!amar Refez,em seus aspectos quarttítativos e qualitativos, expressam elupellho e comprometimento eficiente na
condução de suas funções coma docente e pesquisador

4 -.Assiduidadee Pontualidade
O decente tem sido assíduo e pontual em suas ativídades na Unicalnp.

5 - ObservaçõesComplementares
1} 0 exante da segundo relatório de atividades do Professar Dr. Da líet amar Refez, relativa ao periado supra ínenclonado, delnanstra respoílsabifidade e iniciativa
académica,revela também dedicação à$ atividades de ensino, pesquisa e extensão, Credenciais qlle já ilavíam sido reais Fadas em $eu primeiro ra atório. Caiu base nesses
e,!ernentos,recorre.ndamosa aprovação de seu Relatório de Atividades ot Estás:o Prol)atóriç}.
2} Esta çamíÉsãç}observa que o professor Dr. Danief amar Perfazpoderia fazer-se ai1ldamais presente na$ reuniões do departamentçi de Filosofia {duas fal as não
justificadas. maia e novembro de 2C16lr bem coma mais cooperativa cüm solicitações administrativas das cüardenüdarias de graduação e pós graduação.

'!

Resultado da Avaliação:

Apí'ovado

Ciêrlcia
do
Docente
ciã.ll;i,eéParecer
ÉL.;;ll;;
li;lÜ.;;l..It.

'

Estou ciente do conteúdo desta avaliação '/
Parecer do Docente:
Agradeço muita as.ternas da avalÍaç.ão Fico muito honrado por ser avaliado pelos lneu$ pares do modo realizado. Cola refaçãa à segunda observação campÊementardevo
eçer que faltei nas duas reuniões, ma$ esqueci(sem desculpas) de encaminhar a justificativa. Com retaçãa à segunda pai'te que propõe $er "bem coma mais
cooperativo com salicieaçõasadministrativas das cacrdonadorias do graduação Q pós graduação" soro sim $üm dúvida'
Mais uma vez agradeço a todos os íiltegrantes da CEAR da .Avaliação,com a avaliação dos meus pares é só tenilo a apreender.

[-U-=+-

l bp+.n+ü++&.M.. üBa-bH«

P

& #b«"

'

CEAD da Avaliação

2514:

.õõ GiÃCOIA JUNIOR - Presidente iiiãiõãdo

'174

306697 - DANIELAMAR PEREZ

DocenteAvaliado

DESPACHO GR n' 185/2020

Gabinete do Reitor
Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

24 de junho de 2020

Despacho GR ng 185/2020

Ref.: Análise da solicitação do Prof. Daniel amar Perez

À Procuradoria Geral, para análise da solicitação do Prof. Daniel Omar Perez,
recibo neste Gabinete por e-mail, no dia 23/06/2020
Profa. Dra. Shirlei Mana Recco Pimentel
Chefe de Gabinete Adjunta

Gabinete do Reitor

Universidade Estadual de Campinas

www.gr.unicamp.br

Cidade Universitária "Zeferíno Vaz"
Caixa Postal 6194
Barão Geraldo - Campinas - SP
CEP - 13.083-872

Documentoassinado. Verificar autenticidadeem https://serviços.sigad.unicamp.br/sigad-webapp-public/verificar.documento/
Informar código 75957287 967944A0 8200D64B 814A5A47

DESPACHOGR n' 185/2020

Documentoassinado eletronicamente por SHIRLEI MARIA RECTO PIMENTEL,CHEFE DE GABINETE ADJUNTA, em
25/06/2020, às 10:15 horas, conforme Art. 10 $ 2' da MP 2.200/2001 e Art. I' da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://serviços.sigad.unicamp.br/sigad-webapp-public/verificar. documento/. informando o
código verificador:

g%.

75957287967944A08200D64B814A5A47
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Excelentíssimo Senhor Professor Doutor MARCELO KNOBEL,
MagníÊco Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

DANIEI, OMAR PEREZ, argentino, separado
judicialmente, professoruniversitário, portador do RNE n.' V151922-Y,
inscrito no CPF/MF sob o n.' 2 12.513.308-35, residente e domiciliado na

Rua Doutor Olímpio da Silvo Mirando, 488, Cidade Universitária,
Campinas, SP, CEP 13083-10, matriculado nessa Universidade sob o

n.' 306697, para a função de ProfessorDoutor l, lotado na unidade
IFCH/DF, admitido em l0/09/2014,
expor o que segue, solicitando

vem, com o devido acatamento,
a URGENTE E FUNDAMENTAL

providência abaixo reclamada.

Considerando g
constitucional

decurso

dg

plagg

dg !rêg anos de exercício regular do estágio probatório

docente - cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público -, nessa universidade,nos termos do art. 41, capuz, da
Constituição Federal, ocorrido em Q9/Q9/8Ql7;
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Considerando, ainda, a existência de Parecer da
Comissão Especial de Avaliação de Desempenho -- CEAD favorável à sua

confirmação no cargo, na forma prevista no g4', do art. 41, da Carta
Constitucional;

e

Considerando,por derradeiro, que alê g
plg99nÊgnQn9D.!9 (.!2 ds i!!!!be dg 2Q2Q)nãe begvg g:çençlggãg do
procedimento administrativo destinado a confirmar sua estabilidade
constitucional;

Requer digne-se Vossa Magnificência a
determinar sejam tomadas as medidas necessárias à finalização de seu

processo, com a urgente inclusão do relatório da CEAD na pauta da
Congregaçãoda Unidade, a fim de que seja formalizada sua estabilização
como docente.

Termos em clue,

Pede deferimento

Campinas, 12.ge junho de 2020
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Cota PG n.o 701/2020
Expediente:

Registro PG n.' 24349

Interessado:

Gabinete do Reitor

Assunto:

Requerimento administrativo. Prof. Dr. Daníel Omar Perez.

Providências urgentes para finalização do procedimento
de estágio probatório. Pedido de inclusão do relatório da

CEADna pauta da Congregação.Interstíciode mais de
cinco anos desde sua admissão. Pedido de informações
ao IFCH.

Senhor Procurador de Universidade Chefe

A d. Chefe de Gabinete Adjunta encaminha para análise da
Procuradoria requerimento administrativo formulado pelo Prof. Dr. Daniel Omar

Perez, por meio do qual o requerente, considerando (i) o decurso do prazo

constitucionalde três anos de exercícioregular do estágio probatóriodocente,
ocorrido em 09/09/20171(ii) a existência de Parecer da Comissão Especial de
Avaliação de Desempenho -- CEAD favorável à sua confirmação no cargos e (iii)

que, até o presente momento (12 de junho de 2020) não houve a conclusão do
procedimento administrativo destinado a confirmar sua estabilidade constitucional,

solicita ao Magnífico Reitor que sejam tomadas as medidas necessárias à
finalização de seu processo, com a urgente inclusão do relatório da CEAD na
pauta da Congregação da Unidade, a fim de que seja formalizada sua
estabilização como docente.
É o breve relatório
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Preliminarmente à análise jurídica, sugiro o encaminhamento

do expediente, com urgência, à d. Diretoria do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, para manifestação sobre o requerimento do docente. considerando,
especialmente, que, pelo Parecer PG n' 1334/2017, a Procuradoria Geral, em
análise a denúncias feitas à época contra o Prof. Dr. Daniel Omar Perez, orientou,

expressamente,que não havia motivos de fato ou de direito para paralisaçãodo
processo de estágio probatório do docente, que deveria seguir seu curso normal
com a inclusão do relatório da CEAD na pauta da Congregação da Unidade.

Sendo

essas

as

considerações

a

serem

feitas

na

oportunidade, proponho o envio do expediente, por e-maill, à d. Diretoria do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para manifestação. Após, solicito o
retorno do expediente a esta Procuradoria, até 03/07/2020, acompanhado de
cópia integral digitalizada do processo de vida funcional do docente (inclusive com

os relatórios da CEAD referente ao estágio probatório) para análise jurídica e
demais encaminhamentos.

À consideração de Vossa Senhoria.
Procuradoria Geral, 29 de junho de 2020

Lívia Ribeiro de Pádua Duarte
Procuradora de Universidade Assistente

l Diante da situação excepcional de suspensão das atividades presenciais da Universidade em
virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e observando ao disposto no artigo I' da
Resolução GR n' 31/2020.
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DESPACHO PG N' 3008/2020.
COTA PG NO701/2020.

REF.: REGISTRO PG NO24349

De acordo. À d. Diretoria do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
para manifestação.
Solicito o retorno a esta Procuradoria, até 03/07/2020, acompanhado de

cópia integral digitalizada do processo de vida funcional do docente (inclusive

com os relatórios da CEAD referente ao estágio probatório) para análise
jurídica e demais encaminhamentos.

Procuradoria, 29 de junho de 2020
OCTACÍLIO MACHADO RIBEIRO

Procurador de Universidade Chefe
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Campinas, 23 de julho de 2020.
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OF. DCP/IFCH n9 009/2020

Elmo. Sr.
Prof. Dr. ALVARO BIANCHI

DD.Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
UNICAMP

Senhor Diretor,
Solícito a V.Sa., providências

necessárias para que seja

encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atívidades Docente,

da Profa.Dra. ANDRÉAMARCONDES
DE FREITAS
no períodode le/04/2017 a
31/03/2020, o qual foi aprovado em reunião de departamento em 22 de julho
de 2020.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Rachel Meneguello

Matr. 15.279-0
Chefe de Departamento de Ciência Política

IFCH/UNICAMP

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

Telefones(].913521 1573 -- e-mail: cpolitic@unicamp.br
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
Profa. Andrea Freitas tem procurado criar formas de despertar o interesse pela
Ciência Política já no primeiro ano do curso de graduação em Ciências Sociais.
Juntamente cora a Profa. Luciana Tatagiba, ela trabalhou na reformulação da
disciplina introdutória à Ciência Política. Destaca-se o seu esforço em vincular
estudantes da graduação aos seus projetos de pesquisa e a regularidade com que
acolhe bolsistas de iniciação científica financiados por diferentes agências. Além
do oferecimento de disciplina obrigatória de introdução à Ciência Política que
pertence ao núcleo comum de formação em Ciências Sociais, P.rifa. And.rea
Frestastambém tem ofertado com regularidade disciplinas de orientação Iniciação
Científica em Ciências Sociais 1,11e 111.
A forte vinculação que ela estabelece entre
ensino e pesquisa tem produzido resultados notáveis na graduação: geração de
um ciclo éle formação bem demarcado que conduz os estudantes interessados em
processos políticos desde os primeiros anos de formação na gradua.ção até.jt
entrada no pós-graduação. Alguns de seus orientandos de graduaçã.ojá eltãg.se
submetendo aos processos sâletivos de entrada no mestrado em Ciência Política.
A qualidade do ensino/pesquisa e dedicação de Profa. Andrea Freitas à graduação
tarÜbémse reflete na plemiàção do trabalho de uma de suas orientandas,Ana
Flávia Magalhães, como melhor poster do XI Encontro da Associação Brasileira de
Ciência Política. Ela também demonstra envolvimento na formação de novos
quadros docentes através da absorção de participantes dos programas PED e
PAD em suas disciplinas de graduação.
Pelo acima exposto recomenda-se a aprovação do relatório trienal da Profa
Andrea Frestas.

fOiCE MELO VIEIRA

IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente
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PARECERDA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
Entre 01/04/2017 e 31/03/2020, a Professora Andrea Frestas contribui de modo
significativo com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. com
atividades de ensino, orientação e pesquisa e ativídades de gestão.

No que se refere à gestão, a Profa. Andrea assumiu a Coordenaçãoda PósGraduação em Ciência Po]ítíca (entre agosto de 2017 e ju]ho de 20].9) tendo
sob sua responsabilidade consolidar o ingresso do PPGCPjunto aos programas
de excelência, com a atribuição da nota 6. A atuação da Profa. Andrea foi
írretocável, tendo assumido com extrema competência os desafios implicados
na gestão da Pós-Graduaçãoem um período de mudanças tão significativas no
sistema de avaliação. Sua atuação não só consolidou a posição do PPGCPcomo
criou as bases para postularmos, em futuro próximo, a nota 7
Mesmo com o trabalho na gestão da PÓs-Graduação,a Profa. manteve suas
publicações: no período coberto por este relatório foram publicados 3 artigos
em periódicos qualificados e um capítulo de livro (um deles em revista A2
internacional e outro em revista AI nacional). Sua produção no período está
fortemente conectada à sua área de expertise. estudos legislativos, na qual a
professora vem assumindo crescente protagonismo. Esse reconhecimento se
expressa na coordenação da área temática de instituições políticas da
Associação Brasileira de Ciência Política e do Núcleo de Instituições Políticas e
Eleições do Cebrap, como membro da Câmara de Pesquisadores.
No que se refere à pesquisa destaca-se o envolvimento da Professora com o
projeto temático "Instituições Políticas,Padrõesde Interação ExecutivoLegislativo e Capacidade Governativa" financiado pela FAPESP.Desde de o ano
de 2013, a Profa coordena o Projeto, que foi recentemente renovado para sua
quinta edição.
No que se refere à docência na Pós-Graduação,a profa. Andrea ofereceu cinco
disciplinas na Pós-Graduação,três delas obrigatórias (Metodologia 11),duas
optativas (Tópicos Especiais em Estado, Processos Políticos e Organização de
Interesses). Foram orientados cinco alunos de doutorado e quatro de mestrado
Com três (dissertaçõesdefendidas no período. Dois dos seus orientandos atuais
conseguiram bolsa Fapesp.
Por considerar o desempenho da Profa. Andrea Frestasamplamente satisfatório,
recomendo enfaticamente a aprovação de seu relatório de atividades.
LUCiANA FERREIRA TATAGIBA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Parecer sobre o Relatório de Atividade Docente da Prosa Dra Andrea
Marcondes de Frestas
Período: 2017/2019
Pelo Relatório apresentadopara o triênio 2017/2019, a Profa Dra Andrea M. Frestasteve um

ótilno desempenho
acadêmico,tanto nas atividadesde ensinona Graduaçãoe na PósGraduação, quanto nas atividades de pesquisa e extensão.

A docente investiu na fonnação de alunos de graduação,tendo ministrado nos três anos a

disciplina HZ141 -- Política 1, em parceria com a Prosa. LuclianaTatagiba, com a qual
reformulou o programa da disciplina. As turmas tinham cm média 68 alunos. Além disso, a
professora Andrea envolveu sete alunos de graduação nos três projetos de pesquisa dos quais
participou no triênio, todos com bolsas de Iniciação Científica: foram 3 bolsistas SAE, 2 com
bolsa PIBIC e 2 com bolsa FAPESP. Dentre essesalunos, Ana Flávia Magalhães conquistou

o I' lugar no Prémio Eduardo Kulgelmas, no XI Encontro da Associação Brasileira de Ciência

Política (ABCP). Ela ofereceupor sete vezes, a disciplina Iniciação científica, das quais
participaram 9 alunos que tina:lamproletos de Iniciação Cicntíüca.

A ProfessoraAn(hea ainda organizou 35 eventos, nos quais participaram os alunos de
graduação e pós-graduação, sendo a maioria para o ''Seminário das Cinco'', atividade do
Departamento de Ciência Política, que acontece ao longo do ano sempre às quartas-feiras,às
17 horas, mas que incluiu também minicursos, seminário para a Calourada Institucional do
IFCH, dentre outros.

Na Pós-Graduação,
a professoraofereceu5 disciplinasno triénio e orientou4 alunosde
Mestrado e 5 alunos de Doutorado, sendo que destes, 3 mestrandos defenderam suas
dissertações no período e os demais são orientações em andamento. Esses orientandos tiveram

participação nos três projetos de pesquisa dos quais a docente participou no período, sendo
um deles, ülnanciado pela FAPESP, coordenado por ela, e um segundo um Projeto Temático
da F,zW'ESP,sediadono CEBRAP
Além disso, participou de vinte bancas de qualificação e defesa de Mestrado e Doutorado,
sendoem sete delas como presidente e como titular nas demais. Organizou ainda trinta e seis
eventosvinculados à Pós-Graduaçãoem Ciência Política, a maioria para o Seminário das
Cinco e quatro lninicursos-

Cabe ainda destacar que a docente foi Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Ciência Política entre agosto de 2017 e julho de 2019, tendo um excelente desempenhona
realização de suas atribuições.

No que diz respeito às atividades de pesquisa, como resultados dos três proletos de pesquisa

hUtüiuilãl;d=1«Hài{
apresentou oralmente.

Participou também de cinco Congressos e Seminários nacionais, nos quais apresentou seus
trabalhos oralmente, sendo que nesses e em mais dois eventos participou como coordenadora
ou debatedorade mesa redonda e fomentadora de ü.abalhos.
No que se refere à difusão de sua produção foram concedidas 36 entrevistas para jomais G
revistas de grande circulação, bem como para canais televisivos.
A atuação acadêmica de Andrea M de Freitas inclui também a arbitragem de artigos para um
periódico intemacional e 10 periódicos nacionais, sua atuação como coordenadora da Área

Temática de Instituições Politicas da Associação Brasileira de Ciência Política, como
pesquisadorado Cebrap e coordenadorado Núcleo de Instituições Políticas dessecentro de
pesquisa, e como Pesquisadora do Núcleo de Estudos Comparados e Intemacionais da USP

Considero que a Professora Andrea tem desenvolvido uma carreira consistente e produtiva
desde seu ingresso em 2014 no Departamento de Ciência Política. Seu relatório demonstra seu

comprometimento
com as atividadesde ensinode graduaçãoe de pós-graduação,
com
atividades

administrativas,

como

coordenadora

da pós-graduação,

assim

como

com

a

orientação de alunos, com as atividades de pesquisa e sua difusão para a sociedade mediante a
publicação de artigos, as inúmeras entrevistas, as participações em congressosnacionais e
intemacionais, além de eventos tanto na Unicamp como em outras instituições.
Por tudo isto, considero que o relatório de atividades docentes da Professora deve ser aprovado

pelo Departamento.

Angela Mana Carneiro Araújo
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PARECERDA CONSELHO DEPARTAMENTAL/ INTEGRADO
Conclusão: ,'q/)rapado

Comentários
A Chefia do Departamento de Ciência Política subscreve o parecer feito pela
Profa. Dra. Angela Mana Carneiro Araújo. O qual reproduzo abaixo:

Pelo Relatório apresentado para o triênio 2017/2019. a Profa Dra Andrea M.
Frestasteve um ótimo desempenhoacadêmico,tanto nas atividades de ensino

na Graduaçãoe na PósGraduação,
quanto nas atividadesde pesquisae

extensão

A docente investiu na formaçãode alunos de graduação,tendo ministrado nos
três anos a disciplina HZ141 - Política 1, em parceria com a Profa. Luciana
Tatagiba. com a qual reformulou o programa da disciplina. As turmas tinham
em média 68 alunos. Além disso, a professora Andrea envolveu sete alunos de
graduação nos três projetos de pesquisa dos quais participou no triênio,.todos
com bolsas de Iniciação Científica: foram 3 bolsistas SAE. 2 co.m bolsa PIBIC e
2 com bolsa FAPESP.Dentre esses alunos, Ana Flávia Magalhãesconquistou o
].o lugar no Prêmio Eduardo Kulgelmas, no XI Encontro da Associação Brasileira
de Ciência Política (ABCP). Ela ofereceu por sete vezes, a disciplina Iniciaççlo

científica. das quais participaram 9 alunos que tinham projetos de Iniciação
cientll'tca .

A Professora Andrea ainda organizou 35 eventos, nos quais participaram .os
alunos de graduação e pós-graduação, sendo a maioria para o "Seminário das
Cinco", atividade do Departamento de Ciência Política, que acont.eceao longo

do ano sempreàs quartas-feiras,às 17 horas, mas que.incluiu também
minicursos, seminário para a Calourada Institucional do IFCH, dentre outros.

Na Pós-Graduação,a professoraofereceu 5 disciplinasno triênio e orientou 4
alunos de Mestrado e 5 alunos de Doutorado, sendo que destes, 3 mestrandos
defenderam suas dissertações no período e os demais são orientações em
andamento. Esses orienta;idos tiveram participação nos três projetos de
pesquisa dos quais a docente participou no período, sendo um deles, financiado

ela''FAPESP,
coordenadopor ela. e um segundoum ProjetoTemáticoda

FAPESP, sediado no CEBRAP

Além disso, participou de vinte bancas de qualificação e defesa de Mestrado e
Doutorado,

sendo em sete delas como presidente

e como titular

nas de.mais.

Organizou ainda trinta e seis eventos vinculados à Pós-Graduaçãoem Ciência
Política, a maioria para o Seminário das Cinco e quatro minicursos.
Cabe ainda destacar que a docente foi Coordenadora do Programa de. PósGraduaçãoem CiênciaPolítica entaleagosto de 2017 e julho de 2019, tendo um
excelente desempenho na realização de suas atribuições.

No que diz respeito às atívidades de pesquisa, como .res.untados
dos três
projetos de pesquisa financiados desenvolvido.s ,no. triênio, a professora
publicou um 'artigo em periódico internacional (A2), dois em periódicos
nacionais, um deles com qualis AI, um capítulo de liv.ro, além de dois trabalhos
completos em Anais de Congressos Internacionais nos quais apresentou
o ralmente.

Relatório de Atividades Docente
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Participou também de cinco Congressose Seminários nacionais, nos quais
apresentou seus trabalhos oralmente, sendo que nesses e em mais dois
eventos participou como coordenadora ou debatedora de mesa redonda e
comentadora de trabalhos.

No que se refere à difusão de sua produção foram concedidas36 entrevistas
para jornais e revistas de grande circulação, bem como para canais televisivos.

A atuação acadêmicade Andrea M de Frestasinclui também a arbitragem de
artigos para um periódica internacional e 10 periódicos nacionais, sua atuação
como coordenadora da Área Temática de Instituições Politicas da Associação
Brasileira de Ciência Política, como pesquisadora do Cebrap e coordenadora do
Núcleo de Instituições Políticas desse centro de pesquisa, e como Pesquisadora
do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais da USP
Considero que a Professora Andrea tem desenvolvido uma carreira consistente

e produtiva desde seu ingressoem 2014 no Departamentode CiênciaPolítica.
Seu relatório demonstra seu comprometimento com as atividades de ensino de

graduação e de pós-graduação, com atividades administrativas, como
coordenadorada pós-graduação,assim como com a orientação de alunos, com
as atividades de pesquisa e sua difusão para a sociedade mediante a publicação
de artigos, as inúmeras entrevistas, as participações em congressos nacionais e
internacionais, além de eventos tanto na Unicamp como em outras instituições.

Por tudo isto, considero que o relatório de ativídades docentes da Professora
deve ser aprovado pelo Departamento.
ANGELA MARIA CARNEIRO ARAUJÕ
IFCH/DCP . INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

RACHEL MEN EGUELLO

IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Campinas, 23 dejulho de 2020.
OF. DF/IFCH no. 2]./2020

Senhor Diretor

Encaminho ao senhor, para apreciação pela Congregação do IFCH,a avaliação do Relatório Periódico de

Atividades do Prof. Dr. Daniel Omar Perez referente ao período de 01 de abril de 2017 a 31 de março de
2020

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração
Atenciosamente,

PZà'.
Taisa Helena Pascale Palhares
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH

matrícula 308774

limo. $r.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
DD.Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia Rua Cora Coralina, 1 00
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.: (551 9) 35211574 Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfílo@unicamp.br
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PAMCER DA REL.A]'OR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O Prof. Daniel Peresteve ótima produção no período referido. Ministrou um
número expressivo de disciplinas no Programa de Pós-Graduação, bastante
superior à média da unidade. Da mesma forma, teve forte envolvimento com
os cursos de graduação, também superior à média da unidade. e procurou
engajar os alunos desses cursos em atividades de pesquisa e de extensão.
Concluiu oito orientações entre mestrado e doutorado, o que significa que,
apesar do ainda pouco tempo no Programa. já deu uma contribuição expressiva
à formação de novos pesquisadores. O mesmo se aplica a sua orientação de
alunos de iniciação científica. Orientou ainda projetos de extensão sobre
autismo e psicanálise, que também são sua especialidade (além de Kant e
filosofia moderna), o que atesta seu engajamento na aplicação de sua pesquisa
à vida prática, particularmente à assistência psicológica. Fez ainda inúmeras
apresentações em eventos nacionais e internacionais (novamente. bem acima
da média da unidade). Participoutambém de um enorme número de bancas de
mestrado e doutorado, o que evidencia uma vez mais seu engajamento na
formação de pesquisadores. Por fim, ressaltamos a publicação de dois livros
seus no ano de 2019, o que evidencia um forte engajamento na pesquisa. Por
estas várias razões, o Professor Daniel Peres bvem sendo um profissional
bastante produtivo, e não temos dúvida de que o relatório deve ser aprovado.
MARCO ANTONIO CARON RUFFINO

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
Em concordância com o Relator da Comissão de Pós-Graduação
MARCiO AUGUSTO DAMIN CUSTODIO

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O prof. Dr. Daniel Perfaz tem contribuído com .regularidade com as atividades
de ensino na graduação, estando acima da média da unidade nos três
parâmetros qüantini(fados de número de djscjplinas, de estudantese dç horas
tledicadas ad ensino. Destacamos a contribuiêãQdo prof. Daniel na oferta de

disciplinas no período noturno e no Instituto de Biologia. No p1limeirgcaso, o
prof.'Daniel tem.ajudado o reduzido quadro de professores dáFilosoÊia a
imanteruma disciplina semestralmentêno pqrígdo.noturno.para atender.ein
especial à demanda dos outros cursos do IFCH cujos estudantesnecessitam.
ctilnprir créditos na:Filosoílq.Qe$!e.período. No sclgyndo caso, a oferta regular,
gspetialinente da.disciplina BD52.0'(Fundamentos'Éticospara o Exercício
PrbHissional do Bióloga)), constitui uma ponte importante de cooperação entre a
Filoso-Hae a Biologia:
Tais disciplinas ofertados mudam a entender a presença signo-ncativade
estudantesde outras carreiihs que não a Filosofia entro osínatriculados.
Mesmo nas .dj:sciplinas oferecidas no IFCH, constata-sF que. em números
absolutos h$ freq'uentementemais alunos de Ciências Sociais do.que de
Filosofa. Nota-:h também a constante presença de alunos especiais.

Além das disciplinas ministradas no.âmbito da graduação, cabemencionar a
atuação de Dadiel Perfazna realização de ativi4ãaes de extensão. Além do
prgéto ''CorujãoT: que tem o mérito de levar djscu:sões -Hlosóüicascom.
Ê;gllPdezg um jiúblicõ

!digo, destaca-se $ iniciativa

de promover a extensão

"Filosofa coh diagnóstk(i de autismo", por meio dahual se prospecto

cooperação prograihática entre Filoso-na e-outras ciên(lias.paüiculares em tX)rno
de tim tema'de r-elevânciainquestionável. Dp mesmo moda),destaca-se.aoferta
de um curso de introdução à clínica psicanalítica pela Extecamp junto.à
Faculdade de Ciências Mlédicas. Os bois últimos brojetos acima fnencionados
têm o mérito de prpmoyer.interação interdilç.iplin-ar ê interpronlssignal com
relFvânci?,para á difusão da pertinência da Hilõsoüiaeln investigações e
práticas clínicas.
À.mda no que tange a gtividades de extensão; c.abemencionar a atuaç$o regular
de Daniel Üa epal:lóração de p.areceres e na arbitragelp de. artigos acadêmicos )
bem colmo seu trabalho de adição da revista Kant'e-Prints.

Em relação a orientações no nível,de graduação, mencionamos ,a orientpçpo.de
quatro projetos de Iniciação Cientíílica, çom tigstaqueJ?araa pbtenfão de'bolsa
rio exterioi=jAlemanha) para estudante de graduaçllo. Ccontudo, nota-se pouca
)grama de Estágio '
atuação dç D$niel re@tiüainente a orientaçjõe!.noPlogg
Docente (PEDI) e no Programa de Apo.io ]?idático (P.4D): al?enasum
orientando PEb no pera(itlo.cgnsideilado.Pela mesfna vià, há apenas yma
orientação inte1lrombidê de Monografia e cinco estudantesJnafiiculados em
discipllhas de Estudos Dirigidos. -l)eslacamos este dado pelo relevância
fora;;iãtivapara os estudante-se para a boa sinergia entre Érgduação e pósgraduação e para a relação entre ensino, pesquisa e extensão.

8

RAFAEL RODRIGUES GARCIA
iFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL /
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentarios
Em termos quantitativos, o desempenho do docente se mostra
significativamente superior às médias da Unidade em grande parte dos quesitos
e superior na esmagadora maioria deles. Isso indica empenho e dedicação
acima da média a suas funções. Ainda em termos quantitativos, os únicos
quesitos em que não apresenta desempenho satisfatório são: orientação PAD,
Artigos publicados em periódicos especializados arbítrados de circulação
internacional, Outras formas de participação em eventos científicos nacionais
(Coordenador de mesa redonda, debatedor de mesa redonda, debatedor de
painel, coordenador de sessão técnica. outra), orientação de Monografias e em
Estudos Dirigidos. Há ainda outros quesitos insatisfatórios em termos
quantitativos que parecem estar já em processode correção por parte do
docente, como no caso de: Supervisões concluídas de Pós-Doutorado, em que
passou a seguir a média da Unidade com uma supervisão em curso; Atividades
cle administração, em que começou a atuar no âmbito do Departamento (l
atividade - 8 meses: SuplentedoConselho
DiretivodoArquivoEdgardLeuenroth)
e da
Unidade(2 atividades - 72 meses: Membro e Secretário
do Centrode Estudos
de
Filosofia Moderna e Contemporânea).

Emtermos qualitativos, a produçãocientífica do docente em termos de
pesquisa e de orientações é compatível com a média do Departamento e acima
cla média da área em âmbito nacional, momento em que cabe lembrar que o
docente é também pesquisador ].D do CNPq. Além disso, há que recuperar aqui
o parecer exarado pela Comissão de Graduação, em que enfatiza a oferta de
disciplinas no período noturno e no Instituto de Biologia. estabelecendo laços
Interdisciplinares de grande importância com outros cursos do IFCH,.com a
Biologia. com presença significativa de alunos especiais. No âmbito de suas
atividades de extensão, o docente continua a deixar a marca interdisciplinar de
sua atuação sem descurar das atividades mais restritamente consideradas
filosóficas. Exemplos desta última classe de atividades são o projeto."Corujão",
que tem o mérito de levar discussões filosóficas com solidez a um. púb.locoleigo,
e a atuação regular na elaboração de pareceres e na arbitragem de artigos
acadêmicos, bem como seu trabalho de edição da revista Kant e-Prints. No
âmbito das atividades que fomentam a interdisciplinaridade. o referido parecer
menciona ainda o programa "Filosofia com diagnóstico de autismo", por meio
da qual se prospecta cooperação programática entre Filosofia e outras ciências
particulares em torno de um tema de relevância inquestionável, bem como o
oferecimento de um curso de introdução à clínica psicanalítica pela Extecamp
junto à Faculdade de Ciências Médicas.

No âmbito das sugestões e recomendações, há que se referir aos.já
mencionados indicadores que ainda não se encontram na média da Unidade,
mas sem descurar do fato de que os quesitos que podem ser considerados
insuficientes são minoritários em um relatório de desempenho mais que
satisfatório. Dificilmente encontramos exemplos de performance acima da
média em todos os indicadores e quesitos envolvendo o tripé da atividade
universitária (ensino, pesquisa e extensão) no intervalo de tempo relativo a um
único relatório.
MARCOS SEVERINO NOBRE

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários
No que diz respeito ao trabalho na graduação, o professor Daniel O. Perfazse destaca por

oferecer cursos transdisciplinares, nos quais são abordados conceitos HilosóHicosem
intersecção com a psicanálise e a literatura. Por isso, seus cursos atraem discentes de
diversas áreas, além de um número significativo de alunos especiais. Como apontaram
meus colegas, seria aconselhável que o professor aumentasse,para o próximo período, seu
número de PADs e PEDE por disciplina, caso haja recurso da universidade para isto.
No que diz respeito aos proletos SAEM,o professor desenvolveu um trabalho de ensino de
filosofia para crianças,jovens e adultos com diagnóstico de autismo, do qual participou uln
aluno bolsista. Também orientou/orienta cinco projetos de IC, com bolsa FAPESP e PIBIC
/CNPq
No que tange aos eventos relacionados ao ensino e pesquisa na graduação e na pósgraduação, o professor tem papel ativo na "Sociedade Kant" (seção Campinas) c no "Centro
de Estudos Fausto Castilho de Filosofia Moderna e Contemporânea" (CEN{ODECON),

trabalhando na organização de palestras, eventos, revistas e publicações diversas.
No que diz respeito às disciplinas ministradas na pós-graduação, o professor ofereceu
conteúdos diversos, trabalhando autores como Descartes, Kant, Lacan, Freud, Heidegger,
Zizek, entre outros. Em relação ao número de orientações de mestrado e doutorado,
apresenta um núlbero satisfatório de pesquisas sob sua supervisão, compatível com o PPGF
Seusestudantesde doutorado e mestrado realizaram estágios de pesquisana China, na
Fiança e na Inglaterra. O Prof. Daniel também participa do projeto DINTER que o
departamentomantém com a UFAM, sendo responsável pela orientação de uma
pesquisadora de doutorado.
No período analisado, o docente publicou quatro artigos em revistas de circulação nacional
e internacional. Participou de uma média de três eventos por ano caiu apresentaçãode
trabalhos, sendo dois deles na Argentina. O Prof. Daniel é coordenador do GT "Criticismo e
semântica" da ANPOF. No período publicou dois livros, um deles em coautoria. Em
conjunto cola seu orientando, Alexandre Saturnino, organizou um volutne. Por Hlm,
publicou setecapítulosde livros, um delesem francês.Noto ainda que é editor da revista
eletrânica "Kant e-Prints"
Logo, o relatório do Prof. Daniel O. Perfazé satisfatório em todos os quesitos analisados

Entretanto, na condição de Chefe de Departamento, preciso destacarque desde o segundo
semestrede 20 17 o professor não ministra disciplinas obrigatórias na graduação.devido a
uma solicitação dos discentes do curso de graduação em Filosofia. O pedido se deu p.ot
causade uma sindicância instituída pela Congregação do IFCH em reunião de 07/06/20 17,
após a retirada de pauta da aprovação de seu probatório. A sindicância deveria analisar
supostas condutas inadequadas dodocente. Chegou-j! !um padecer final no segundo
semestre de 201 8, mas o mesmo não foi enviado ao IFCH por decisão da procuradoria.
Contudo o resultado final levou a uma "advertência" formal do Reitor. Desde então, o
docente continua ein estágio probatório. Por se tratar de uma situação prejudicial ao
Departamento de Filosofia, considero que a situação deva ser resolvida o mais rápido
possível

TAIPA HELENAPASCALEPALHARES
IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Campinas, 3]. dejulho 9e 2020.
OF. DF/IFCH no. 25/2020

Senhor Diretor

Encaminho ao senhor, para apreciação pela Congregação do IFCH,a avaliação do Relatório Periódico de

Ativídades do Prof. Dr. Marcos Severino Nobre matr. 237574referente ao período de 01 de abril de
2015 a 31 de março de 2020

Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração
Atenciosamente,

Taisa Helena Pascale Palhares
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH

matrícula 308774

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
DD.Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia RuaCoraCoralina,100
CEP 13083-896, Campinas, SP. Brasil. Tel.:(551 9) 35211574 Fax: (5519) 35210121

e-mail: depfiío@.unicamp.br
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O.prof. .Dr. Marcos Nobre tgln apresentada notável dedicação pam com as
atitldades de Fnpino na $raduqção? o que já, SEnota pgr suá pogilão.acima

da

média da unidade nos três pgrâinetros'quãntiHlgados'de número de disciplinas,
de estudantese de horas dedicadas ao ensino. Destes três parâmetros.
destacamosa atuação do prof. Marcos na condução da disciplina obrigatória de

História da Filosofia Çonl:emporânea
1;ministradapor trê! reze! no período
analisado. Esta disciplina, no'interior da grade curricular dq graduação eln

Filosofia, é uma das 'que íhelhor cgrresp(ihde à área específiõã de pçjsqulsa de

Marcos, como compravam as publicações, os.eventos'e as orienta#õeg listadas

no conjilnto.do relãório. NotFse queh disciplina tem !empre ujn número

expressivo de alunos matriculados: o que é indicativo da apreciação pelo corpo
discente dos cursos oferecidos pelo professor.

Além das disciplinas ministradas no âmbito da graduação, cabe de?tapara
atuação de Mancos na promoção de atividades e event(5srelacionados aos !eus
projetos.de pesquisa e'ensino; dos quais os alunos de graduação também são
tleãinatárioi. Dê tais atividadestaúbéln devem ser méncionâdasduas
qualidades ímpares parca formação discente: seu.pendor jntçrdjsSiplinar e de
extensão univêrsitár:ia: Da primeira verifica:se.a frequência de diálogos
especialmente.com a Psjcailálise Ê com g Direito. Dã segue.gase de:gtacalnos
eventoscujo eixo temático foi a discussãosobre a crise política no Brasil.
O .profl Marcos tem. tçlmbém. des.empenhado .com notável frequência funçoes de

orüntação e supervisão de atividadés de ensino na graduação'.empraçjcamente
todos ob programas di:poníveis na $faduaçtE: no pêrlnogg.?nalisado,:
foram
quatro oúent-açõesno Programa deEstágió Doces'te (PED) e qei! orientações
do Programa dç Apoio Diãático (pAD);'i)Êrfazendo üm.total dg 10 orientações.

F:l:;HbãgàTàlb;;tlH;ls17ãRãüi='âg'Êl;.Fú& bi;i

liã

.-ãuài êié'

Monogmfla. Vale reiterar g valor destas gtuações para-a qualidade çia formação
dos gi:ãduandosem Filosofia, poiEgue,qão raraménte é nelas que sqo,
etabilrados proletos de tniciaç&l) Cllueínao raramente e(jleias quc ]:lll)é pelo

desde cedo eib contato com a atividade de pesquisa.dãponta na área, além de
criar e propiciar maior integração entre estüdaHtesde.graduação Spós-

HM$ãlihgã%H$1%Wl:
Bh

orientações; outras cinco estão em zütdamento:.,Talcomo sq del!'eepde çlo

ilgÊÜlü
ÊI:É:sug:i#.Fl=ÜÂ'Ü$ÜÇã'#iait:Ü''
direi;mente - e de modo sem dúvida positivo - iia trajeãória dé seus' .
onentandos, uma vez .que não rarajnlãite eles seguem seu percurso desde a
graduaçãodtéosníveig.demestradoedgutorad(5..
, .,
- .

$XI Ê:ilWHgHHElhH}ÇH\jocdWgt
FMESP),

dé e$íição e arbítrí;gem üe periódicos le de. elúis:ão 'de parecSltlE$
SâÜ:U =;HÍ::ÀT=nH=
:fãE:=K;ãÜ;;"BmH:,pca:==B.;
O número

publicados ein3prnaK, entrevÍ#as b outro s meios .de div ulgaçjjo
expressivo de'5'7entrevistas, 78 artigos em.periódicos espêcíalizados.não
;l;iÜ.tl:ã;iose 29 em oeriódicos não e:heciali2ados é demonstração mais do que
;iiülciente da releva.hciade Marcos Nobre como intelectual oúblico.
Relatório de Atividades Docente

94/106

30/07/2020 19:1 1

ÉÊdPooz'p
PRÓ.REI'íOB}A {X

:QHebe\©Wlietfm
UNIV61TÁR10

RAFAELRODRIGUESGARCEA
IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

RAFAEL RODRIGUES GARCIA

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente

95/106

30/07/2020
19:]1

PRÓ.REriUIKOt
DBebiVOEyllWbrnUNlqH6FÃRla

PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE POS-GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
No período de 01 de abril de 2015 a 31 de março de 2020, PROF. DR. MARCOS
SEVERINO

NOBliE

foi responsável

Filosofia do IFCH/Unicamp,

por destacada atuação junto ao Departamento

de

com contribuições muito expressivas nas áreas de pesquisa.

docência, orientação, administração e de extensão.
O relatório apresentadodemonstraa coerênciada trajetória intelectual do ProfessorNobre, pontuada
por numerosose relevantestrabalhospublicados, no Brasil e no exterior, ein importantes veículos de
publicação especializada da área. Destaco a originalidade destes trabalhos em campos ainda pouco

estudadosno contexto brasileiro. Docente
Nobre publicou,

no período,

com sólida

um (01)

livro

produção

autoral,

intelectual,

o Prof.

"Como nasce

o novo.

Experiênciae diagnósticode tempo na Fenomenologiado espírito de Hege\",
(São Paulo: Todavia, 2018. 344 p.). Este livro foi desenvolvidoao longo de
primeiro semestre de 2017, quando Professor Nobre esteve licença oficial para
se dedicar a transformação de sua tese de Livre-Docência intitulada
"Experiência e modernidade. Um comentário da "Introdução" à Fenomenologia
do espírito

de Hegel",

defendida

em novembro

Nobre publicou ainda três (03) capítulos

de 2012.

de livros:

em livro.

Professor

1) NOBRE, M. S. "

Conservadorismo em chave democrática. A redemocratízaçãobrasileira,

.2979-20.23",
06/2015,In: "1964:do golpeà democracia",
Capítulo,
ed. l,
Hedra.Vo1.1, 20 p., pp.247-266.2015, 2) NOBRE.
M. S. "Da Formação
às
redes. Filosofia e cull:ura depois da modernização", 11/2Q15, 1n="Teor\a Cr\Liga

e Adorno: ideias em constelação",Capítulo, ed. 1, Valer Editora, Vo1.1, 29 p.,
pp45-73. 2015 e 3) NOBRE. M. S.; MARIN. Infira Luísa; "Une nouv'e//e

anthropologie.Verá une lecture psychanalytiquede I'uníté critique de La
1)/a/ect/quede /a Ra/son". In: Revue lllusio. (Org.). Théorie Critique de la Crise
led.Paras: Le Bord de I'Eau, 2016. v. 14/15, p. 259-273. A estes três capítulos,
relatados pelo docente no item 4.1.1 - Indicações de Produção, devemos somar
outros oito capítulos de livros publicadosem editoras internacionais e nacionais
relatados no item "1.5.1 - Produçõesrelacionadasao ensino de graduação": l)
NOBRE.M., "The Jade levo/ts r20.23,)". In: games N. Green; Victoria Langland;
Lilia Moritz Schwarcz. (Org.). The Brazil Reader. 2ed. Durham e Londres: Duke
University

Press, 2019. v. 1, p. 536-541,

2) NOBRE. M. S.; "Bo/sor?aro; Como

Surfar no ColapsoInstitucional para se Eleger Presidente; Como Manter o
Co/apto para Got'errar", 01/20].9, In: Brasil em co]apso, Capítulo, ed. ], ].,
Editora Unifesp, Vo1. 1, 13 p., 2019; 3) NOBRE. M., "Teoria Crie/ca Hoy". In:
Andrea Díaz; Margarita Sgró. (Org.). Teoria Crítica de Educacióny Teoria
Crítica de la Sociedad:

Perspectivas

en diálogo.

led.Tandil:

Editorial

UNICEN.

2018.v. 1, P. 41-54; 4) NOBRE.M. S.; ".4 Teor/aCrít/cada Terno/og/ade
Relatório de Atividades Docente
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,4r?drew Feent)erg", 01/2018, Tecnologia, Política, Dominação: Resistências,
Capítulo, ed. 1, 1, Nankin Editorial, Vo1. 1, 14 p., 2018; 5) NOBRE. M., "Z.a

controversesur le langagecommunde la coliaboratíon
interdiscíplinaíre:
le
modêle durable de la Díalectique de la Raíson". In: \<at\a Gene\. (.Org.). La
Dialectíque de la Raison: seus bénéfice d'inventaire. led.Paria: Éditions de la
Maisondes Sciencesde I'Homme, 2017. v. 1, p. 249-267; 6) NOBRE.M. S.;
NOVAES,Pedro Duarte; CHAVES,Ernani; GATTI, Luciano; "Da Formação às
redes. Filosofia e cultura depois da modernização", 01/201.7. Co\eção Essa\os

BrasileirosContemporâneos,
Capítulo,ed. 1, FUNARTE,
Vo1.1, 22 p., 2017; 7)
NOBRE. M., "f/ow

Pract/ca/

Ludovisi.

Criticam Theory

(Org.).

Can Cr/Z/ca/ Theory

and the

Be". In:

Challenge

Stefano

Giacchetti

of Praxis:

Beyond

Reification. led.Farnham e Burlington: Ashgate. 2015, v. 1, p. 159-172); e 8)
NOBRE. M. S.; "0 que, anda/, aconl-eceu em Junho de 20.23", 04/2015,
Sindicalismo contemporâneo:

uma nova visão para o movimento

sindical

brasileiro, Capítulo, ed. 1, 1, Editora Salinas Ltda - ME. Vol. 1, 10 p., 2015.
Estes oito capítulos de livros expõem resultados de pesquisa original, mas
foram relatados apenas no item "1.5.1 - Produçõesrelacionadas ao ensino de
graduação" e não foram posteriormente incluídos no item "4.1.1 - Indicações

de Produção- 14.02-Capítulos
de livros publicados"razão pela qual não
aparece na estatística de produção do docente. Portanto, no. item 14.02Capítulos de livros publicados presente nos indicadores de produ.çãodeveria
constar onze (11) capítulos de livros e não três. Todos, livro e capítulos, foram
publicados

em importantes

editoras

com publicação

na .regula.r área .e. com

avaliação externa. Encontra-se ainda no prelo..o texto."The.G/oóa/. Uprfs/ng.of
Popa//sf Cor?servas/sma/7d the Case of praz//", in: Klaus-Gerd Giesen (ed.).
Ideologies in World Politica, Berlin: Springer, 2020.

Destaca-setambém a publicaçãode cinco (05) artigos que expõem resultados
de pesquisa original, em importantes periódicos especializadosinternacionais
ou nacionais, todos com excelente classificação no Qualis/CAPES. Sem dúvida,
na sua produção acadêmica sobressaem o rigor teórico, a abrangência e o
montante dos trabalhos publicados, no Brasil e no exterior.
Cabe ainda destacar sua contribuição no que diz respeito à extensão, com seu
trabalho, hoje nacíonalmente reconhecido, de apresentação das perspectivas e
resultados teórico-filosóficos para um público intelectual mais amplo. com a

publicaçãode setentae oito (78) artigos em periódicosespecializados
não
arbitrados e vinte e nove (29) artigos publicadosem periódicosnão
especializados de circulação nacional.
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A militância política, informada sempre, em seu caso, por consistentes
análises filosóficas, soma-se sua permanente atuação como protagonista
no debate nacional sobre as políticas públicas, a interação privilegiada

com setores organizados da sociedade civil, inserção em órgãos
colegiados, câmaras e comissões universitárias, comitês científicos e
editoriais, bem como sua regular participação em bancas e comissões
julgadoras e os numerosos convites para palestras e seminários
especializados no Brasil e no Exterior.

No plano da pesquisa cabe notar, ainda, que o Prof. Nobre é bolsista de

Produtividade
de PesquisaCNPq,nível l A, com o Projeto,para o
período 2014-2020,

intitulado

"0

Faraó/gma

cr/t/co reco/7sZruf/vo".

Ele

também tem coordenado grupos de estudos e projetos de pesquisa

credenciadosjunto as mais importantes agências brasileiras de fomento.
Atualmente,

o Prof. Nobre é coordenador

do Projeto

Temático

FAPESP,

int\tu\aàa "Esfera Pública e Reconstrução: sobre a constituição do
paradigma reconstrutivo no campo da Teoria Crítica", 201-5-2020.

Ao longo destes anos, o Prof. Nobre teve presença marcante como
conferencista ou debatedor em vários congressos e simpósios no Brasíl e

no exterior. Ele também organizou inúmeros eventos acadêmicos,de
grande relevância e impacto, tanto na própria Unicamp, quanto em
outras instituições nacionais e internacionais.
Gostaríamos também de pâr em relevo a exitosa liderança do Prof.

Nobre em vários convêniosde cooperaçãointernacional,que se
caracterizampor reciprocidadeentre as instituiçõesbrasileirase
estrangeiras envolvidas, especialmente sua colaboração com Klaus-Gerd
Giesen, hoje na Universidade d'Auvergne, Clermont-Ferrand.

Destacamosainda a liderança exercida por ele nas áreas em que se
concentram suas pesquisas, a excelência de seu desempenho em todas
as funções ligadas à docência e orientação nos diferentes ciclos de
formação no curso de Filosofia do IFCH. O Prof. Nobre ministrou
regularmente disciplinas na graduação e na pós-graduação, como pode
ser verificado

em seus

dados

cadastrais.

O Prof. Nobre tnanteve, durante o

período eln tela, seminários de orientação e de formação teórica mais geral, abertos a todo o
corpo discente da pós-graduação.
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No período a que se refere este relatório, Prof. Nobre orientou duas
Monografiase Trabalhosde final de curso, nove projetos de Iniciação
Científica (quatro deles concluídos com sucesso no período); cinco
dissertações Mestrados (três delas concluídas com sucesso no período) e
dez teses de Doutorados (cinco delas concluídos com sucesso no

período). Dessesprojetos, todos receberam o apoio oficial de agências
estatais de fomento à pesquisa (FAPESP. CNPq). Além destas
orientações, Professor Nobre orientou quatro (04) estágios no Programa
de Estágio de Capacitação Docente (PED) e seis (06) no Programa de
Apoio ao Ensino de Graduação(PAD).

Além disso, o Prof. Nobre tem prestado regularmente serviços de
assessoria e consultoria especializada para as mais importantes agências

oficiais de fomento no país, merece especial destaque o fato dele ter
integrado o Comítê de Assessoramento de Filosofia e Teologia do CNPq

no período2013-2016.Ele tambémfoi incansávelno que tange as
certasdemandasque Ihe foram dirigidasem vista da extensãoe
serviços para a comunidade universitária da sua e de outras
universidades, do Brasil e do exterior,

com sua permanente atuação

como pareceristas de vários periódicos especializados e como membro
de comités científicos e editoriais.
Paralelamente a sua pesquisa o Prof. Nobre assumiu posição de CoSpeaker do Mecila: Mana Sybilla Merian Centre Conviviality-lnequality in
Latin Ameríca, centro de altos estudos financiado pelo governo alemão e
integrado por sete instituições.

Sem dúvida, o Prof. Nobre conquistou, de forma ainda pouco comum
para intelectuais brasileiros, destacada posição como interlocutor
qualificado no debate internacional das ideias filosóficas e políticas
contemporâneas, atestada por seus diversos estágios de pesquisa em
centros de excelênciana Alemanhae França e por um efetivo e intenso
intercâmbio bilateral com renomados especialistasde seus campos de
atuação.
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No âmbito administrativo,

o professor Marcos Nobre desempenhou

funções relevantes tanto no IFCH como em outras instituições, no
exercício das quais ficaram, mais uma vez, atestadas sua capacidade

administrativa e elevado senso de responsabilidade acadêmica. Em 26
de abril de 2019, a Assembleiade Sócios do CEBRAP(Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento) elegeu o Prof. Nobre para a presidênciada
instituição para um mandato de dois anos a partir de junho de 2019.
A meu ver, o professor Nobre consolidou, ao longo destes anos, uma
carreira académica, com contribuições muito expressivas nas áreas de
pesquisa,

docência,

orientação

e administração.

Com base nesses

indicadores, resta-me recomendar a aprovação do relatório PROF.DR.
MARCOSSEVERINONOBRErelativo ao período supramencionado.

FATigA REGINA RODRIGUES EVORA

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
A Coordenação do PPGem Filosofia segue o parecer da Relatora

No período de 01 de abril de 2015 a 31 de março de 2020, Prof. Dr. MARCOS
SEVERINO

NOBRE foi responsável por destacada atuação junto ao Departamento de

FilosoHla do IFCH/Unicamp, com contribuições muito expressivas nas áreas de pesquisa,
docência, orientação, administração e de extensão
O relatório apresentado demonstra a coerência da trdetória intelectual do Professor Nobre, ponhtada por numerosos e relevantes
traba[[los pub[icados, no Brasi] e no exterior, eill importantes veícu]os de pub]icação especializada da área. Destaco a origina]idade

destestrabalhosem camposainda pouco estudadosno contexto brasileiro. Docente com sólida produção intelectual, o Prof.

Nobre publicou, no período. um (01) livro autoral, "Como /nasce o copo. Experfênc/a e dfagr7ósf/code tempo na
Fenómeno/og/ado empa'ffode É/epal", (São Paulo: Todavia. 2018, 344 p.). Este livro foi desenvolvido ao longo de
primeiro semestre de 2017, quando Professor Nobre esteve licença oficial para se dedicar a transformação de sua tese
de Livre-Decência intitulada "Experiência e modernidade. Um comentário da "Introdução" à Fenomenologia do espírito de

Hegel",
defendida
emnovembro
de2012,emlivro.ProfessorNobre publicou ainda três (03) capítulos
de livros: 1) NOBRE, M. S. "Conservador/smo
em chav'e democráf/ca. ,4
redemocrafização aras//eira, 7979-2073", 06/2015, In: "1964: do golpe à democracia", Capítulo, ed. 1, Medra, Vo1. 1, 20
p., pp.247-266, 2015, 2) NOBRE, M. S. "I)a Fom7ação âs redes. Ff/oso#a e cu/fura depois da modernizam;ão",1 1/2015, In:

'Teoria Crítica e Adorno: ideias em constelação", Capítulo, ed. 1, Valer Editora, Vo1. 1, 29 p., pp.45-73, 2015 e 3)
NOBRE, M. S.l MARIN, Infira Luisal "(Jne couve//e anfhropo/og/e. Uers une /ecfure psychana/yf/que de /'u/7/fécrff/que de
La D/a/ecf/quede /a Ra/son". In: Recue lllusio. (Org.). Théorie Critique de la Crise. led.Paris: Le Bord de I'Eau, 2016, v. 14
/15, p. 259-273. A estes três capítulos, relatados pelo docente no item 4.1 .1 - Indicações de Produção, devemos somar

outros oito capítulos de livros publicados em editoras internacionais e nacionais relatados no item "1.5.1 - Produções
relacíanadas ao ensino de graduação": 1) NOBRE, M.. "The ./une Rei.'o/fs ÍZOí3D".In: James N. Greenl Víctoria Langlarldl
LíbiaMarltz Schwarcz. (Org.). The Brazil Render. 2ed. Durham e Londres: Duke University Press, 2019, v. 1, p. 536-541.
2) NOBRE, hR.S.; "Bofsonaro: Como Surfar no Colapso !nstituciona! para se Eleger Presidentes Como Manter o Colapso
para Governa/", 01/2019, 1n:Brasil em colapso, Capítulo, ed. 1. 1. Editora Unifesp, Vo1. 1. 13 p., 201913) NOBRE. M..
Teor7àCrff/ca Ho/'. In: Andrea Díazl Margarita Sgró. (Org.). Teoria Crítica de Educación y Teoria Crítica de la Sociedad:
Perspectivas en diálogo. led.Tandil: Editorial UNICEN, 2018, v. 1, p. 41-541 4) NOBRE, M. S.l ",4 Teoria Crff/ca da

Terno/ogfa de Ándrew Feenóerd', 01/2018, Tecnologia. Política, Dominação: Resistências, Capítulo, ed. 1, 1, Nankin
Editorial, Vo1. 1 , 14 p., 20181 5) NOBRE, M., "La confroverse

sur /e /angage comeu/7 de /a co//aóoraf/on

/nferd/sc@//r7a/re.

/e modo/e duram/e de /a l)/a/ecffque de /a Ra/son". In: Katia Genel. (Org.). La Dialectique de la Raison: seus bénéfice d'

inventaire. led.Paras: Editions de la Maison des Sciences de I'Homme, 2017. v. 1. p. 249-26716) NOBRE, M. S.l
NOVAES, Pedra Duartel CHAVES, Ernanil GATTI, Lucianol "Da Fom7açãoàs redes. Ff/oso#a e cu/fura cepo/s da
modernização", 01/2017, Coleção Ensaios Brasileiros Contemporâneos. Capítulo, ed. 1, FUNARTE, Vo1. 1, 22 p., 20171

7) NOBRE, M., "f/ow Pracf/ca/ Can Crff/ca/ Theo/y Be". In: Stefano Gíacchetti Ludovisi. (C)rg.).CriticamTheory and the
Challenge of Praxis: Beyond Reification. led.Farnham e Burlingtan: Ashgate, 2015, v. 1 , p- 159-172)l e 8) NOBRE, M. S.l
O que, aõna/, aconteceu em Junho de 2073', 04/2015, Sindicalismo contemporâneo: uma nova visão para o movimento
sindical brasileiro, Capítulo, ed. 1. 1, Editora Salinas Ltda - ME. Vol. 1, 10 p., 2015. Estes oito capítulos de livros expõem

resultados de pesquisa original, mas foram relatados apenas no item "1.5.1 - Produções relacionadas ao ensino de
graduação" e não foram posteriormente incluídos no item "4.1.1 - Indicações de Produção - 14.02-Capítulos de livros
publicados" razão pela qual não aparece na estatística de produção do docente. Portanto, no item 14.02-Capítulos de
livros publicados presente nos indicadores de produção deveria constar onze (1 1) capítulos de livros e não três. Todos,

livro e capítulos, foram publicadas em importantes editoras com publicação na regular área e com avaliação externa.
Encontra-se ainda no prelo o texto "The G/oóa/ Uprfs/ng ofPopu//sf Cansar/af/sm and fhe Case ofBraz/f', in: Klaus-Gerd
Giesen (ed.), Ideologles in World Politica, Berlin: Springer, 2020.
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Destaca-se também a publicação de cinco (05) artigos que expõem resultados de pesquisa original, em importantes
periódicos especializados internacionais ou nacionais, todos com excelente classificação no Qualis/CAPES. Sem dúvida,
na sua produção académica sobressaem o rigor teórico, a abrangência e o montante dos trabalhos publicados, no Brasil
e no exterior.

Cabe ainda destacar sua contribuição no que diz respeito à extensão. com seu trabalho, hoje Racionalmente
reconhecido. de apresentação das perspectivas e resultados teórico-filosóficos para um público intelectual mais amplo.
com a publicação de setenta e oito (78) artigos em periódicos especializados não arbitrados e vinte e nove (29) artigos
publicados em periódicos não especializados de circulação nacional.

À militância política, informada sempre, em seu caso, por consistentes análises

filosóficas, soma-se sua permanente atuação como protagonista no debate
nacional sobre as políticas públicas, a interação privilegiada com setores
organizados da sociedade civil, inserção em órgãos colegiados, câmaras e
comissões universitárias, comitês científicos e editoriais, bem como sua regular
participação em bancas e comissões julgadoras e os numerosos convites para
palestras e seminários especializados no Brasil e no Exterior.

No plano da pesquisa cabe notar, ainda, que o Prof. Nobre é bolsista de
Produtividade de Pesquisa CNPq, nível l A, com o Projeto, para o período 20142020, intitulado "0 Faraó/gma críf/co reconsfruf/vo". Ele também tem coordenado
grupos de estudos e projetos de pesquisa credenciados junto as mais importantes
agências brasileiras de fomento. Atualmente, o Prof. Nobre é coordenador do
Projeto Temático FAPESP, intitulado "Esfera Púó//ca e Reconsfruçlão.sopre a
constituição

do paradigma

reconstrutivo

no campo da I'eoria

Crítica" , 2aq 5-2Q2Q.

Ao longo destes anos, o Prof. Nobre teve presença marcante como conferencista

ou debatedorem vários congressose simpósiosno Brasil e no exterior.Ele
também organizou inúmeros eventos acadêmicos, de grande relevância e impacto,
tanto na própria Unicamp, quanto em outras instituições nacionais e internacionais.

Gostaríamos também de pâr em relevo a exitosa liderança do Prof. Nobre em

vários convêniosde cooperaçãointernacional,que se caracterizampor
reciprocidade

entre

as instituições

brasileiras

e

estrangeiras

envolvidas,

especialmente sua colaboração com Klaus-Gerd Giesen, hoje na Universidade d'
Auvergne, Clermont-Ferrand.
Destacamos ainda a liderança exercida por ele nas áreas em que se concentram
suas pesquisas, a excelência de seu desempenho em todas as funções ligadas à
docência e orientação nos diferentes ciclos de formação no curso de Filosofia do
IFCH. O Prof. Nobre ministrou regularmente disciplinas na graduação e na pós

graduação, como pode ser verificado em seus dados cadastrais. O Prof. Nobre
manteve, durante o período em tela, seminários de orientação e de formação teórica mais
geral, abertos a todo o corpo discente da pós-graduação.
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No período a que se refere este relatório, Prof. Nobre orientou duas Monografias e
Trabalhos de final de curso, nove projetos de Iniciação Científica (quatro deles
concluídos com sucesso no período); cinco dissertações Mestrados (três delas
concluídas com sucesso no período) e dez teses de Doutorados (cinco delas
concluídos com sucesso no período). Desses projetos, todos receberam o apoio
oficial de agências estatais de fomento à pesquisa (FAPESP, CNPq). Além destas

orientações, Professor Nobre orientou quatro (04) estágios no Programa de
Estágio de Capacitação Docente (PED) e seis (06) no Programa de Apoio ao
Ensino de Graduação (PAD).

Além disso, o Prof. Nobre tem prestado regularmenteserviços de assessoria e
consultoria especializada para as mais importantes agências oficiais de fomento no

país, merece especial destaque o fato dele ter integrado o Comitê de
Assessoramento de Filosofia e Teologia do CNPq no período 2013-2016. Ele
também foi incansável no que tange as certas demandas que Ihe foram dirigidas
em vista da extensãoe serviços para a comunidadeuniversitáriada sua e de
outras universidades, do Brasil e do exterior, com sua permanente atuação como
pareceristas de vários periódicos especializados e como membro de comitês
científicos e editoriais.

Paralelamente a sua pesquisa o Prof. Nobre assumiu posição de Co-Speaker do
Mecila: Mana Sybilla Merian Centre Conviviality-lnequality in Latin America, centro
de altos estudos financiado pelo governo alemão e integrado por sete instituições.

Sem dúvida, o Prof. Nobre conquistou,de forma ainda pouco comum para
intelectuais brasileiros, destacada posição como interlocutor qualificado no debate
internacional das ideias filosóficas e políticas contemporâneas, atestada por seus
diversos estágios de pesquisa em centros de excelência na Alemanha e França e

por um efetívo e intenso intercâmbiobilateral com renomadosespecialistasde
seus campos de atuação.

No âmbito administrativo,o professor Marcos Nobre desempenhoufunções
relevantestanto no IFCH como em outras instituições,no exercíciodas quais
ficaram, mais uma vez, atestadassua capacidadeadministrativae elevado senso
de responsabilidadeacadêmíca.Em 26 de abril de 2019, a Assembleiade Sócios
do CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) elegeu o Prof. Nobre
para a presidência da instituição para um mandato de dois anos a partir de junho
de 2019
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A meu ver, o professor Nobre consolidou, ao longo destes anos, uma carreira
acadêmica, com contribuições muito expressivas nas áreas de pesquisa, docência,
orientação e administração. Com base nesses indicadores, resta-me recomendar a
aprovação do relatório Prof. Dr. MARCOS SEVERINO NOBliE relativo ao período
supramencionado.

FATIMA REGINA RODREGUESEVORA
EFCH/DF- INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

MARCIO AUGUSTO DAMIN CUSTODIO
IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA CONSELHO DEPAR:rAMENTAL/ INTEGRADO
Conclusão: ,Aprovado

Comentarios
O Prof Marcos Nobre possui produção excelente em todos os quesitos analisados.No
período em análise, o docente atuou de maneira satisfatória no ensino e pesquisa na
graduação e na p(5s-graduação.Além das disciplinas in inístradas, supervisionou 10 discentes
PEDE e PADs, além de orientar pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado. No
âmbito do "Centro de Pesquisa em Psicanálise, Estética e Teoria Crítica" do IFCH,
organizou cursos livres, palestras e grupos de estudos quinzenais dos quais participaratn
alunos de graduação e pós-graduação.
O professor publicou textos e ensaiostanto no âmbito acadêinico quanto na grande
imprensa. Nos últimos anos, Marcos Nobre vem se consolidando como uma das vozes mais
importantes no debate público sobre política e democracia no Brasil. Neste sentido,
participou de inúmeras mesas-redondas,seminários e colóquios sobre política brasileira em
diferentes mídias, além de universidades nacionais e estrangeiras.Lembro que o docente
publicou sua tese de livre-docência sob o título "Colmo nasce o novo: experiência e
diagnóstico de tempo na -Fenómeno/og/ado ,Espü'//o de Hegel" em 2018, participando de
debates e realizando conferências em tomo do livro. Também é editor cientíHlco da
"Dissonância: revista de teoria crítica" desde 2017, tendo organizado um dossiê
internacional em dois volumes sobre o filósofo H. Marcuse (2018).
Ainda no que diz respeito à pesquisa, destaco que o Prof. Nobre desenvolveu projetos
temáticos com o auxílio da FAPESP junto ao "Núcleo de Direito e Democracia" do

CEBRAP, centro do qual se tornou presidente em junho de 201 9. Também é codiretor do
MEC\\.À.. Murta Sibylla Met'ian internacional Centrelbr AdvancedStudiesin the
Htt tmnities and Social Sciences ConvivialiW-lnequcltity in Latiu America, pe\o qua\
organizou e participou de seminários internacionais no Brasil e no exterior.
Sendo assim, coloco-me de acordo com meus colegas e aprovo sem qualquer ressalva o
relatório do Prof. Marcos Nobre.
TAIPA H ELENA PASCALE PALHARES
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DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA

Campinas, 30 de julho de 2020

OF.IFCH/DD/O11/2020

Senhor Diretor

Encaminho, para apreciação da Congregação do Instituto de
filosofia e Ciências Humanas, o pedido de ingresso do Prof. Dr. Paulo de Martino

Jannuzzino programa de ProfessorColaborador junto ao Departamento de
Demografia,

por 08 meses a partir de 01/01 /2021 .

Informo que a presente solicitação

foi aprovadaem

reunião do Departamento.

Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar
protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

\

:.e:liilÜ:j;~
" ""
Profa. Drá Ana Silvia Volpi Scott
Matrícula n1 308316
Chefe do Departamento de Demografia
}FCH/UNICAMP

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvaro Gabríel Bianchi Mendez

DD. Díretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP:13083-896
Telefone j191 3521-0012 -- e-mail: dplllQgr@ unicatDplu

8%.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
itÍtutõ cJe lõsófi
e C.íêncías Humanas

Campinas,

16 de julho

de 202C).

Ofício DF / IFCH ng 020/2020

Ref.: Solicitação de Credenciamento como Professor Colaborador do Prof. Oswaldo Giacoia Juníor

Senhor Díretor,

Venho por meio desta, para apreciaçãoda Congregação,encaminhara proposta de renovação de
vínculo de ProfessorColaborador do Prof. Dr. Oswaldo Giacoia Junior, a partir de 19 de setembro de

2020, pelo período de dois (2) anos. A referida proposta foi aprovada pela Comissãodo
Departamento de Filosofia.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e
consideração.
Atenciosa mente ,

Taísa Helena Pascale Palmares
Chefia do Departamento de filosofia

/ UNfaMP
Mãtr. 31)8?74

EFCH

limo. Sr

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchí Mendez

DD.Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanasda
Universidade Estadual de Campinas

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

Telefones(19) 3521 1574 -- e-mail: depfilo@unicamp.br
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Campinas, 29 de Julho de 2020.
Ofício DA/IFCH n' 014/2020

Ref.: PI'oc.

111no.Sr.

Prof. DI'. Al-vato Gaba'ielBianchi Mendez
Diretor - IFCH

UNICÁMP

Senhor Diretor,

Encaminho para apreciação da Congregaçãodo IFCH a solicitação de ingresso da Profa. Dra. HAYDA
JOSIANEALVES CUFF)junto ao programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP,vinculada ao
Departamento de Antropologia/IFCH, retroativa ao período de 01/junho/2019 a 31/maio/2020, para
realização de estágio Pós-Doutoral sob supervisão do Prof. Dr. Carlos Rodrigues Brandão.

Informo ainda que o ingresso da pesquisadora foi aprovado pelo Departamento de Antropologia em
reunião realizada no dia 17 de abril de 2019.
Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente,

Prof. Dr. José MaurícioPaivaAndion Arruti
Matrícula no 301206

Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP 13083-896
Telefones (J 9) 3521 1572 -- e-mail: dantropo(@unicamp.br
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Catnpinas, 29 de Julho de 2020
C)fício DA/IFCH n' 015/2020

Ref.: PI'oc

iltno. Sl-.
Prol. Dr. Al-vero Gabriel Bianchi Mendez
Diretor - IFCH

UNICÁMP

Senhor Diretor,

Encaminho para apreciação da Congregaçãodo IFCH a solicitação de encerramento do vínculo da

Prosa. Dra. HAYDA JOSIANEALVES (UFF) junto ao programa de Pesquisador Colaborador da
UNICAMP.

Ela esteve

vinculada

ao Departamento

de Antropologia/IFCH

pelo

período

de

OI/junho/2019 a 31/maio/2020, para realização de estágio Pós-Doutoral, sob supervisão do Prof. Dr.
Carlos Rodrigues Brandão.

Informo ainda que o encerramentodo vínculo da pesquisadorafoi aprovado pelo Departamentode
Antropologia em reunião realizada no dia 15 de julho de 2020, mediante entrega do relatório de
atividades da pesquisadorae parecer favorável do supervisor.
Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

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

Chefe do Departamentode Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones( 19) 3521 1572-- e-mail: dantropo(@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Campinas, 24 de julho de 2020

OF. DF/023/2020
Ref.: Encerramento de vínculo no Programa de PesquisadorColaborador do Sr. Dr. Alexandre
de Oliveira Henz

Senhor Diretor,

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

a solicitação

do Sr. Dr. Alexandre de Oliveira

Henz para

Encerramento das atividades no Programa de PesquisadorColaborador, referente ao

período de 0]./08/2019 a 3]./07/2020, sob a supervisãodo Prof. Dr. Luiz Benedicto
Lacerda Orlandi.

A referida proposta foi aprovada pela Comissão Departamental do

departamento de Filosofia.

Atenciosamente,

Chefia do Departamento de Filosofia
IFCH/UNICAMP

matr. 308774

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

DD.Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
Universidade Estadual de Campinas

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

Telefone(19) 352]- 1574 -- e-mail: depfilo@unicamp.br
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Campinas, 31 de julho de 2020

Ofício DS .n9 20/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar o encaminhamento,junto aos órgãos competentes,da
integração na função de Pesquisador Pós-Doutorado do Professor Doutor Marco
Antonio Gonsales de Oliveira, sob a supervisão do Prof. Rícardo Luiz Corro Antunes, de
O1/06/2020 a 01/12/2020.

Informamos que a solicitação foi aprovada ad referer7dumdo Departamento de
Sociologia.

Atenciosamente,

a:<Vü«»i«» «-ü
!)i't>í'. Dí'. Silo l v'Maçã iti{) (';!\ iliclí111c
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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
Telefone(19) 3521 1576 -- e-mail: ifchsoci@unicamp.br
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Campinas, 29 dejulho de 2020

Ofício DH .ng 018/20

Senhor Diretor,

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

na função de Pesquisador de Pós-Doutorado de Pedro Telles da Silveira, sob a

supervisão do Prof. Dr. Thiago Lima Nicodemo, para o período de 01/05/2020 a
30/04/2022

Informamos que a solicitação foi aprovada pelo Departamento de História em
reunião extraordinária realizada em 22/07/2020.

Atenciosamente ,

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História
IFCH/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(191352-L1575 -- e-mail: historia@unicamp.br
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Campinas, 29 de Julho de 2020
Ofício DA/IFCH n' 0 16/2020

limo. Sr.
Prol. l)r. Àlvaro Gabriet Bianchi Mendez
Diretor - IFCH

UNICAMP

Senhor Diretor,

Infonno à Congregaçãodo IFCH que o Departamento de Antropologia indica o Prof. Dr. Antonio
Robes'toGuerreiro Júnior para concorrer ao Prêmio de ReconhecimentoAcadêmico Zeferino Vaz, nesteano
d r' '/f }'/l }

Para compor a Comissão de Especialista indicamos os nomes dos ProfessoresDoutores: Fernanda

Arêas Peixoto (USP), Bruna Franchetto (UFRJ), Carlos Fausto (UFRJ), Oscar Calavia (UFSC), Mana
Rosário Gonçalves de Carvalho (UFBA) e Manuela Carneiro da Ctmha (USP).

Cordialmente,

Prof. ür. J©$é Wa M ê©:PalhaA:mdlgam
AEmãi
Gh@f@aü :p lwmünt :d Anlmpül giü

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralilla, 100 -- Campinas/SP CEP: 13083-896
Telefones (19) 3521 1572 e-mail: dantropo(@unicamp.br
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Campinas, 28 de julho de 202õ

Ofício DS .n9 18/20

Ref.: Indicação para o Prêmio Zeferino Vaz

Senhor Diretor,

Comunico Vossa Senhoria que o Departamento de Sociologia, em reunião
realizada no dia 08/07/2020, aprovou a indicação do Prof. Dr. Thomas Patrick Dwyer,
matrícula 100455, para o Prêmio Zeferino Vaz 2020.
Para composição da ComissãoJulgadora, sugerimos os seguintes nomes
Stela Porto Grossa- UnB
JoséVicente Tavares dos Santos UFRGS
César Barreira -- UFC
CelaScalon - UFRJ
Sergio Adorno - USP

Atenciosamente,

<
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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
Telefone (19) 3521 ] 576 -- e-mail: ifchsoci@unícainp.br
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Campinas, 28 de julho de 2020

Ofício DS .n9 19/20

Ref.: Indicação para o prêmio de reconhecimento docente ao ensino de graduação

Senhor Diretor,

Comunico Vossa Senhoria que o Departamento de Sociologia, em reunião

extraordináriarealizadano dia 08/07/2020,aprovou a indicaçãodo Prof. Dr. Mário
Augusto Medeiros da Silvo, matrícula 305053, para o prêmio de reconhecimento
docente ao ensino de graduação 2020.

Atenciosamente,

ã,: (I',liw..lu«.k
Êlrol:

[l!*.

Sãvlü&4üci

{idí}

(

%:ií]

i

Wü fãct1l i: 3Q€36{}8

( ilcíb dü I')opto (jc Soui{)i
ii:€1=}{/tjN}(: ;\ h{ $}

y.l;i

Elmo.Sr.
Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
DD. Diretor do IFCH
UNICAMP
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP
Telefone ( 19) 352 1 1576 -- e-mail: ifchsoci(@unicainp br

CEP: 13083-896
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ARQUIVOEDGARDLEUENROTH
- AEL
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CENTRO I)E ])ESQUISA E DOCUMEN I'AÇÃO SOCIAL,

Arquivo
Edgard
Leuenrnth

Campinas, 01 de julho de 2020
Ofício AEL no17/2020
AO

limo. Sr.
Prof. Dr. Álvaro Gabríel Bianchi
Diretor do Instituto de Filosofia de Ciências Humanas

Assunto:ListaTríplice- Indicação para escolha do DíretorAcadêmico do AEL

Prezado Díretor

C) Conselho Díretivo do AEL reunido em l0/06/2020, via aplicativo Google Meet,

aprovou o encaminhamentoda lista tríplice que deverá ser levada à
Congregclção, para escolha do próximo Diretor Acadêmico do Arquivo Edgard
Leuenroth:
Prof. Dr. Aldair Carlos Rodrigues
Prof. Dr. Março Augusto de Madeiros da Salva
Prof. Dr. Chrístíano Key Tambascia

O mandatodospróximosDiretores
Académicosdo AELseráde O1/09/2020
a
31/08/2022.

Assim,solicitclmosas providências e os encaminhamentos necessáriospclra, se
aprovados, a formalização das nomeações.
Atencíosamente

iãóüaz
Campinas/ SP H CEP:13083-856H www.ifch.unicamp.br

Relatóriodo trabalhodo GT instituídopelo Congregação
de 08/07/2020
no que
concerne a propostas para o 2' Semestre Letivo de 2020 e acompanhamento das práticas
de ensilto remoto no IFCH

1. Preâmbulo
O GT foi formado pelos/as seguintes integrantes
Professores/as:

Michel Nicolau
Pedro Ferreira
Giorgio Ventura
Raquel Gomos
Funciona, I' ios/as :

Marina Rebela
Devison Abriu
Sõnia Cardoso
Eduardo Chimetto
Thiago Lanhoso
Estudantes:

MelenaTibúrcio Cicone
Amanda FernandaBodo
Heitor Bettoni Vincenzzi
Matheus Alvos Albino
Guilherine Renal Domingos Antunes
O GT aplicou um questionário às/aos estudantes de graduação e pós-graduação IFCH, que foi

respondido até o dia 29/07/2020. Os resultados do questionário seguem em anexo a esse
relatório.
O GT levou em consideração que as atividades didáticas do segundo seJnestrede 2020 serão

integralmente virtuais e que as atividades do primeiro semestre de 2021 serão ao menos
pai.ciallnente virtuais.

O GT considerou que vivemos um momento de excepcionalidadee que as atividades
didáticas devem retomar integralmente a suas práticas presenciaisassim que houver
condições sanitárias.

O GT dividiu seutrabalhoem três contribuições
à congregação.
Em primeirolugarsão
apresentadas as recomendações paa o fechamento do primeiro semestre de 2020, no intuito

de contribuirpara uma melhordeHlnição
do uso do conceitoF. Em segundolugar são
apresentadas recomendações para o desenvolvimento do segundo semestre. Em terceiro lugar

são definidas algumas demandasque foram entendidascomo necessáriaspara o bom
desenvolvimento do segundo semestre. Essas demandas são voltadas para a direção, embora

sqa compreendido que algumas delas necessitem decisões de outras instâncias da
universidade.
2.

Recomendações para o fechamento do primeiro semestre de 2020

O GT íàz as seguintes recomendações:
1.
Em relação às avaliações F, o/a docente deve apresentar o plano de
reavaliação às/aosestudantese informar esseplano para a coordenação de curso ou de
programa.
1.1. A apresentação do plano deve oconer até o início do segundo semestre letivo
de 2020.
1 .2. Os/as estudantes devem entregar a avaliação até 3 1/12.

1.3. O/a docente deve informar o novo conceito à/ao estudantee alterar no
sistema correspondente até o Him do segundo semestre de 2020.

] .4. Em consonância com as deliberações recentesdo IFCH, o GT orienta que o/a

docenteproponhauma avaliaçãoque leve em consideração
a
excepcionalidadedo período pandêmico e as difíceis condições em que se
encontram os/as estudantes para cumprirem suas atividades acadêmicas .

] .5. Os/as estudantes que se sentirem prejudicados em suas avaliações podem
procurar as coordenaçõesde curso ou programa.

3

Recomendações para o segundo semestre de 2020 e seguintes

A) Parâmetros para didática, presença e avaliação no segundo semestre de 2020
A. 1) 0 GT recomenda que a presença sda tratada da seguinte forma:
Não haverá reprovação por falta, uma vez que o GT entende que não há sistemajusto
e seguro paa medir presença na situação atual.
O/a estudante e o/a docente devem manter comunicação, seja por participação/retoinio
nas/das atividades ou por troca de mensagens via sistema.
A.2) O GT recomenda em relação à avaliação das disciplinas que:
As avaliações ocorram de forma assíncrona.

O/a docente leve em consideração a excepcionalidade do período pandêmico e as
difíceis condições em que se encontram os/as estudantespara cumprirem suas
atividades académicas, inclusive flexibilizando prazos de entrega de trabalho
quando haja necessidade.
Ainda, o GT reconheceque o questionário enviado às/aosestudantesrevelou uma

preferênciamaioritária pelo uso dos conceitosS/l/R/F. Contudo,o GT considera
que não há infomlações suficientes para que se possa fazer uma recomendação

sobre o tema. As informações mínimas necessáriaspara que se possa avaliar o
tema são: 1) se haverá, por parte da reitoria, a manutenção dos conceitos S/l/R/F; 2)
se houver, qual mensagemconstará no histórico escolar; 3) qual o impacto dos

conceitos nos históricos escolares e nas possibilidades de íinailciamentos de
pesquisa, especialmente em relação à pós-graduação.
A.3) O GT recomenda em relação à didática das disciplinas:
Que as atividades didáticas não se limitem a ativídades síncronas.
Que haja a oferta de materiais bíbliográÊlcos e audiovisuais complementares,
preferencialmente acessíveispela Internet.

Que toda bibliograÊla obrigatória utilizada em curso estala disponível em formato
digital .
A disponibilização de atividades síncronasgravadas, desde que os/as docentese
discentesse sintam seguros/as.Em caso em que não for possível disponibilizar a
gravação das atividades síncronas, que seu conteúdo seja disponibilizado de outras
fon.nas(como guia de aula, powerpoint e bibliografia/videografia utilizada na
atividade síncrona etc.).

B) Demandas à direção
O GT também preparou uma série de demandas à direção e aos órgãos competentes que
possam auxiliar a implementação das recomendações acima:
B. ] ) Demandas ligadas aos/às estudantes

Disponibilização de condições tecnológicas a todos/as os/as estudantes, incluindo uma
busca atava para saber a situação de cada um/a. Segundo informações do Observatório
de Direitos Humanos, 51 estudantes do IFCH já foram atendidos/as com recursos,

entre os quais tablets, chips e computadores. Não sabemos quanto isso representa de
nossa demanda total.
Incentivo a projetos de bolsa SAE para auxílio emergência.

Incentivo a que todas as disciplinas, em especialas obrigatórias.tenham PADs e
PEDE

Estabelecimento de um estudo para adoção de política de ação afirmativa com
critérios étnico/raciais e sócio-económicos para distribuição de bolsas PEDs e PADs
para o primeiro semestre de 2021 .

Oferecimento de disciplinas AM para bolsistas se matricularem para não perderem
vínculo.
Ampliação da divulgação dos apoios disponíveis na Unicamp, tanto em relação a
condições mentais/psicológicas, quanto didáticas/tecnológicas. As respostas do
questionário aplicado às/aos estudantes revelaram desconhecimento dessesapoios.

Considerando que as respostasao questionário demonstraram que algumas disciplinas

não puderam ser cursadasplenamenteou sequerparcialmente,deve ser criada a
oportunidade para os/as estudantes cursarem essas disciplinas quando solicitado.
Dessaforma, é preciso formular um plano de recuperaçãode conteúdoque deve
UI

ç

v ÇI

.

Ampliação do prazo de integralizaçãoda graduação.Deve-sefazer um estudo
sobre o prazo de integralização necessário, levando-se em consideração quc os/as
estudantesque não podem cursar satisfatoriamente as disciplinas eln semestresde

atividadesvirtuais possamter tempo para cursa as disciplinas dentro de suas
condições.

Que todos/as os/as estudantesque cursaram uma disciplina em semestre de
atividades virtuais e declararem que seu aprendizado foi insuficiente possam
cursar, como ouvintes, a mesma disciplina em outro semestrequando solicitado.
Que todos/as os/as estudantesque desistiram de disciplina, ou trancaram o
semestreem 2020, tenham vagas garantidas quando solicitado.
B.2) Demandas ligadas aos/às docentes
Preparação dos/as docentes para as atividades virtuais
Proposta do GT: As coordenações de graduação e pós-graduação analisarão as

estratégiasde aula propostaspelos/asdocentese com a diretoria de informática
oferecerão as ferramentas correspondentes disponíveis.
O IFCH deve oferecer um plano de segurança informática para as atividades virtuais.

B.3) Demandas ligadas aos/às funcionários/as
- Manutenção de todos os procedimentos administrativos como virtuais enquanto
houver riscos à saúde em função da pandeinia.

B.4) Demandasgerais
Maior quantidadede turmas de disciplinas obrigatórias, ainda que isso signifique a
diminuição do oferecimento das disciplinas eletivas;
Garantir quc as disciplinas eletívas que precisam ser curvadassejam oferecidas em
diferentes períodos;
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Campinas, 29 dejulho de 2020

Ofício DH .n9 019/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar as providências necessárias para aprovação, pela Congregação,

da abertura do curso gratuito "Curso de Formação de Professores Finalistas da ONHB",
voltado aos professores de EducaçãoBásica,orientadores das equipes participantes da
Olimpíada Nacional em História do Brasil.

O curso tem 45 horas de duração e é ministrado por docentes do
departamento de História da Unicamp e convidados.

Informamos que a solicitação foi aprovada em reunião do Departamento de
História em 27/11/2019.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP

Matrícula
300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
DD. Diretor do IFCH/UNICAMP

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

UNICAMP

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIOCG-IFCH31/2020

e CiênciasH ulllanas

vamp/nas,
08de./u/ho
de2020.0 C1
13Q54

ASSUNTO: REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA

MARIA ANTONIETA ÁRIAS DE LION

Prezado Diretor,

Encaminhámos o parecer da Comissão Docente composta pelos docentes: Prof.
Dr. FredericoNormanhaRibeirode Almeida, Profa. Dra. Joice Meio Vieira e Prof. Dr. Pedro
Peixoto Ferreira, referente à Revalidação de Diploma de Graduação de Licenciatura em

CiênciasSociais,de Mana Antonieta Árias de Lion, o qual solicitamosque seja

referendadopela Congregação
do IFCH,conformedeterminao artigo ]-g da
Deliberação CONSU-A-016/2011 de 02/08/20].]. e o Regimento Geral dos Cursos de
Graduação, Seção ]]] Capítulo V]], artigo].ll.

Cordialmente,
}%#ã,;.&}
'Üíl.wx,

Prata. Dra. Jaice Meio Vieii'a
Coordenadora de Graduação - Ciêllçias 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 Coralina S/N -- Campinas-SP-- CEP:13083-865

Telefones:(19) 3521 1577/(.L9) 3521 1944 -- e-mail: gradifch@unicamp.br
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f3AREÇER - Revalidação

de Diploma

de graduação

©m (iênc$as

$ cê i$

Saíicitante: Mana Àntoniâta Árias de Liün
Grau: Graduação em Ciên ias Sociais
Inútil:uiçãa : Unive:rsidad Católica del Tãchira

A venezuelana MarcaAntonieta Árias de Lion solicita ao Cursa de Graduação em CiênciasSociais

da Unicarnpa revalidação de seu diploma de "Licenciadaen Educacíón;Mención: Ciencías$ociales",
obtido ern 20:L2na Uriiversidad Católica dei Táchii'a (UCAT;SanCristóbal, Venezuela) IFls. 04 e 05).
A análise do conteúdo das ementas das disciplinas curvadas pela solicitante na UCAT(Fls. 20-59)

revela compatibilidade suficiente jmesmo que não absoluta) com o conteúdo das disciplinas que
compõem a ríladalidade "AFI -- Licenc:naturaem Ciências Sociais - Geral" do nosso curso. A análise da

carga horária cursado Íris. ZSI também revela compatibilidade suficiente con'l a carga tloráría da
n[cldalidade "ÂH - Licenciatura cn] Ciências Sociais - Gera!"

Com relação à carga horária, cabe dotar duas inconsistênciasrto preenchimento da "Tabela
comparativa de disciplinas -- Revalidação" IFls. 62-Sj: (1) as cargas horárias listadas para as discplínas
cufsadas na UCAT são anuais jcf. Fls. 15, grifos), ao passo que as cargas horárias listadas para as
disciplinas correspondentes da UNICAMP são semestrais; l2} das 22 disciplinas da UCÂT incluídas na

tabela, 10 foram listadas mais de uma vez ll.e.: "Antropologia general"; "Sociologiade la educación";
"Pensamiento social"; "lntroducción a la Filosofia"; "Matemática"; "Formación docente"; "Lenguaje";
"I)sicologia evolutiva y del aprendizaje"; "Gerencia de la educación"; e "Didáctica"). A correçãü dessas
}:

li'

inconsistências(inclusão de cargas horálías semestrais e eliminação das repetições) alteraria
consideravelmente as correspondências pretendidas, mãs não comprometeria as compatibilidades de
conteúdo e de carga horária total jú mencionadas.
Considen3ndoas compatibiliclades jú indicadas, e somando a isso a urgência da situação cle
refugiada da salicitante, esta comissãose manifesta favoravelmente à sua solicitação.

{©«*, wb.h 0&
Prof. Dr. Fredet'lçü N. Ribeira de Almeida

Frota' Dra. Joice hzleio Vieira

Prof.Dr. P ro Peixoto ferreifa

Cidade Universitária Zeferina Vaz,27 de fevereiro de 2020

Cidade Universitária Zefet-ino Vaz, Flua Cala Cara]ina S/N - Campinas-SP -- CEP: ].3C)83-865
'íe]efones:(!9)

3521 1577/(].9}

3521 .L944 -- e-mail: gtadifch@unicarnp

br
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Breve histórico do IFCH
O Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas(IFCH)teve sua origem no Departamentode
Planejamento Económico e Social, criado por Zeferino Vaz em 1968, nos tempos pioneiros

da implantação da Unicamp. Até 1975, o IFCH abrigava três departamentos: o
Departamento de Lingüística (DEL); o Departamento de Economia e Planejamento
Económico IDEPE);e o Departamento de Ciências Sociais(DCS), por intermédio do Decreto
Federal n' 76941 de 30/12/1975 e renovado pe]a Portaria CEE/GPn' 594 de 24/].1/2008.

Após ].975, o IFCHdeu origem a 2 novos Institutos: o Instituto de Estudosda
Linguagem (IEL), que resu]tou do desmembramento do DEL em ].976; e o Instituto de
Economia (IE), que resu]tou do desmembramento do DEPEem ].984. Acém disso, em ]-978

o IFCHpassoua contar também com os Departamentosde Filosofia(DF) e de História
IDHI, cada um com seu próprio Curso de Graduação.
Em ].991, o DCS desmembrou-se

nos Departamentos

de Antropologia

(DA) Ciência

Política (DCP)e Sociologia (DS), e em 2005 fol criado o Departamento de Demografia

IDD), sendo estes os quatro departamentos que compõem, atualmente, os Cursosde
Graduaçãoem CiênciasSociaisIntegral ICurso 16) e Noturno ICurso 44) do IFCH.O Curso
de Graduaçãoem CiênciasSociaisIntegral (Curso 16) começou a ser oferecido em 1970, e
o Noturno ICurso 44) em ].993, ambos tendo a mesma estrutura curricular, mas ingressos
Independentes por exame vestibular.

Assim, atualmente o IFCHé composto por quatro Cursos de Graduação, listados
a seguir com seus respectivos números de vagas anuais para ingresso por exame vestlbular:

História ICurso 19): 40 vagas;

Filosofia(Curso30): 30 vagas;
Ciências Sociais Integral(Curso 16): 55 vagas;

CiênciasSociaisNoturno(Curso 44): 55 vagas

Em 1975, seria igualmente reconhecidaa Licenciaturaem CiênciasSociaisIgeral),
através do Decreto Federal n' 7694]. de 30/12/1975 e renovado pela Portaria CEE/GPn' 594
de 24/11/2008.

É definido que o percurso de formação

do licenciado em Ciências Sociais

qualifica-o para o trabalho em instituições educativas, escolarese não-escolares,tanto no
3
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âmbito do ensino, como professorda educaçãobásica,quanto em outras dimensõesdo
trabalho educacional. Faz parte dessa formação profissional a experiência investigativa,
como profissional em CiênciasSociais, bem como de reflexão acerca de aspectos políticos e
culturais da ação educativa.
Para além da Graduação, e acompanhando a consolidada vocação da Unicamp para
a formação intelectual e profissional, o IFCH abriga diversos Núcleos, Centros e Grupos de

Pesquisa,e oferece atualmente também Programas de Pós-graduaçãoamestrado e/ou
Doutorados em: Ambiente e Sociedade; Antropologia Social; Ciência Política; Ciências
Sociais; Demografia; Filosofia; História; Relações Internacionais; Sociologia.

O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)é uma das principais unidades da
Universidade Estadual de Campinas IUNICAMP). Desde a sua fundação, tem cumprido a
missão de promover e desenvolver, por meio de atividades integradas de ensino, pesquisa

e extensão à pesquisa científica, a produção de pensamento nas áreas de Ambiente e
Sociedade,Antropologia, CiênciasSociais, Demografia, Filosofia, História, História da Arte,
Política, Relações Internacionais e Sociologia, cuja produção contribui diretamente ao
debate público das grandes questões da área de humanidades.

O IFCH possui seis Departamentos (Antropologia, Ciência Política, Demografia,

Filosofia,Históriae Filosofia)e ligadosa essesdepartamentos
estãotrês Cursosde
Graduação (Ciências Sociais, História e Filosofia) e dez Programas de Pós-Graduação, com

nove Doutorados, sete Mestrados Acadêmicos e um Mestrado Profissional. A maior parte
dos programas de pós-graduação da unidade receberam nota 6 na última avaliação

realizada pela CAPES,o que atesta o reconhecimento da excelência acadêmica na unidade

No que se refere ao Apoio Acadêmico, o IFCHconta com a Biblioteca Otavio lanni e
o Arquivo Edgard Leuenroth(AEL).

A BibliotecaOtavio lanni do IFCHé um dos mais importantes instrumentos de
pesquisa na área das humanidades, e possui um acervo bibliográfico que sempre foi
mantido com cuidado extremo e permanente atualização, desenvolvimento e qualidade,

através do investimento de recursos do próprio Instituto, bem como através da
participação ativa em programas de atualização de acervos. Com isso, constituiu-se como
4
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padrão de referência para os pesquisadores do Brasil e da América Latina. Também serve

como ponto de interseção de diversosprojetos de pesquisapertencentesa outras áreas,
que têm afinidadeshumanísticas,tais como projetos de pesquisadoresdos Institutos de
Matemática, Física, Biologia, Geociências, Artes e outros.

Atualmente, o acervo da Biblioteca conta com 245.677 itens, além de 2.891 títulos
de periódicos (correntes e não correntes), 6.286 Teses e Dissertações e uma coleção

especial em História da Arte. Também está integrada ao Sistema de Bibliotecas da
UNICAMP (SBU) e é a maior em número de volumes, sendo a circulação de materiais

bibliográficos,uma das mais expressivas.Além disso, contribui com a alimentaçãodo
banco de dados bibliográficos Sophia, participa como Biblioteca Base do Programa
Nacional de Comutação Bibliográfica (COMUT) e possui uma variedade de recursos
eletrânicos de pesquisa, como: periódicos eletrânicos, bases de dados nacionais e
internacionais, e-books, biblioteca digital da Unicamp, etc.

Além da Biblioteca, para contribuir com o ensino à docência e com as pesquisas,o

IFCHtem um importante Centro de Pesquisae DocumentaçãoSocial,o Arquivo Edgard
Leuenroth(AEL). E]efoi fundado em].974, como resultado do empenho e preocupação de

professores
do institutode preservare manterno paísos documentos
pessoais
do
militante anarquista, gráfico e jornalista Edgard Leuenroth, um arquivo pessoal ímpar para

a compreensãodo mundo do trabalho e dos movimentossociaise políticos na primeira
metade do século XX. Desde sua fundação, o AELvem atendendo a demanda de pesquisa,

salvaguardandoe disponibilizandodiversos registros da vida social, política e cultural do
Brasil. A partir dos anos 1980, ampliou seus núcleos temáticos, sobretudo, devido às novas

percepções sobre os lugares da memória e da história e pela diversidade das pesquisas
realizadas no IFCH / UNICAMP. O AEL conta com uma equipe técnica e de apoio,
especializada nos processos de organização e preservação documental, serviços online e
divulgação virtual.
Nas áreas Administrativas e Técnicas, o IFCH possui setores como: a) Coordenação
de Pesquisa, Projetos e Convênios -- para assessorar, tecnicamente, os Professores e
Pesquisadores tanto na solicitação junto as Agências de Fomento, como também no
andamento e na prestação de contas dos projetos; b) Secretaria de Eventos - presta apoio

técnico para a realizaçãodos eventos do instituto, em todas as etapas, inclusive na
divulgação dos eventos; cl Diretoria Administrativa e Operacional -- oferece suporte para
5

6

diversos serviços na área de recursos humanos, infraestrutura, manutenção, gráfica e
publicações. Gere também a Livraria do Instituto, que alcança o público de pessoas físicas

e jurídicas internas e externas à Universidade; d) Diretoria Financeira-- que se ocupa do
planejamento orçamentário, execuçãofinanceira e gestão do património; e e) Diretoria de
Informática -- dispõe de um laboratório

para uso de estudantes e professores, que

permanece aberto de 2a a 6g feira, das 09h às 22h30min e atua, amplamente, no apoio e

suporte técnico contínuo às atividades acadêmicas(ensino, pesquisa e extensão) e
administrativas do IFCH, nos serviços computacionais disponibilizados na rede, no
desenvolvimento de páginas e banco de dados na Internet -- contemplando desde uma

dúvida simples de formatação de arquivo até conceitos complexos como segurançae
criptografia de dados na rede, nos equipamentos de multimídia presentes nas salas de
aula e auditórios -- executando a gravação de áudio e/ou vídeo dos eventos do instituto,
sendo que alguns deles são transmitidos online

Portanto, o IFCHfornece uma infraestrutura que possibilita aos professores e alunos
a dedicação intensa à pesquisa, desenvolvida

nos Centros de Pesquisa e Núcleos

Interdisciplinares, 13 internos ao IFCHe 02 externos, sendo que os externos, apesar de
localizarem-se no instituto,

são ligados diretamente

à Coordenadoria

dos Centros e

Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da UNICAMP(COCEN); e também nosl-0 Programas

de Pós-Graduação do instituto, que se beneficiam do suporte dos serviços acadêmicos,
administrativos e técnicos, acima descritos.

Caracterizado pela forte- interdisciplinaridade de sua estrutura curricular, os Cursos de
Graduação em Ciências Sociais Integral (Curso 16) e Noturno ICurso 44) do IFCH buscam

promover uma sólida formação teórica e científica condizente com os novos campos de
atuação profissional em diversas áreas da pesquisa, da docência, do planejamento e da
gestão da vida social. O curso atende à Resolução CNE/CP1, de 18 de fevereiro de 2002; à

ResoluçãoCNE/CP2, de 19 de fevereiro de 2002; à De]iberaçãoCEENo ].].]./2012alterada
pela DeliberaçãoCEE154/20].7; e à Deliberação CEENo 126/2014. Atualmente, os Cursos
Integral e Noturno têm o mesmo currículo, são ambos mantidos pelos Departamentos de

6
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Antropologia, Ciência Política, Sociologia e Demografia, e oferecem as seguintes 5
formações:

AA

Bacharelado em Ciências Sociais Antropologia

AB

Bacharelado em Ciências Sociais Ciência Política

AC

Bacharelado em Ciências Sociais

Sociologia

AD

Bacharelado em Ciências Sociais

Geral

AH

Licenciatura em Ciências Sociais

Geral

Todos os estudantes do Curso ingressam por exame vestibular automaticamente em
LicenciaturaIAH), mas podem, a qualquer momento durante sua Graduação (sempre no
período de matrícula, até o início do último semestre de integralização do currículo),

alterar a sua matrícula para um dos Bacharelados.A diferença entre as cinco formações
reside nas disciplinas que o estudante deve cursar para se formar em cada uma delas,
sendo que todas exigem aprovação em um conjunto compartilhado

de 13 disciplinas

consideradas basilares para a formação do cientista social em qualquer especialidade,
incluindo a docência.

Emseu primeiro semestre de Curso,o estudante é automaticamentematriculado
nasseguintes 4 disciplinas obrigatórias:

®

HZ160 - Introdução à Antropologia: Natureza e Cultura -- oferecida pelo Depto. de

Antropologia;
e

HZ141 - Política l: Introdução

à Ciência Política - oferecida

pelo Depto. de Ciência

Polít ica ;
©

HZ158- Sociologia de Durkheim -- oferecida pelo Depto. de Sociologia;

®

CE131- Introdução à Economia para CiênciasSociais- oferecida pelo Instituto de
Economia (IE).

Ao final desse primeiro semestre,em período divulgado pela Diretoria Acadêmica
IDAC), o estudante deverá realizar sua matrícula nas disciplinas que cursará no seu
segundo semestre de Curso, procedimento este que ele deverá realizar semestralmente
até a conclusão do curso. Nesta ocasião, ele deverá escolher as disciplinas que deseja
7
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cursar a partir de uma lista das disciplinas oferecidas naquele semestre, observando: quais

são obrigatórias para ele; quais os pré-requisitos de cada disciplina li.e., disciplinas cujo
cumprimento é pré-requisito para a matrícula em outras disciplinas); e quais disciplinas

são reservadaspara Cursosespecíficos(e, portanto, vetadas para estudantesde outros
Cursos)

Ao mesmo tempo em que vai progredindo em sua formação disciplinar, cursando
as disciplinas obrigatórias de seu curso e adquirindo, assim, os conhecimentos que
formam

a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente das Ciências Sociais,

o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos, escolhendo quais

disciplinaseletivas,oferecidas pelo próprio IFCHou por outros Institutos e Faculdadesda
Unícamp, deseja cursar. Isso permite que os estudantes do Curso aproveitem, em sua
formação, o envolvimento em disciplinas que, apesar de pertencerem a outras áreas de
conhecimento, podem estar ligadas a seu interesse formativo ou de pesquisa.

O currículodo Cursoé estruturadode forma a permitir que, ao final do terceiro
semestre, após ter cursado as três disciplinas obrigatórias de Antropologia, Ciência Política
e Sociologia, o estudante tenha plenas condições de escolher, com base em seus próprios
interesses e nas características de cada uma das cinco formações oferecidas pelo IFCH,em

qual delas desejase formar. Estudantesque concluíremqualquer uma dessascinco
formações, também podem solicitar reingresso no Curso para concluir quaisquer outras
formações.
O estudante do Curso de Graduação em Ciências Sociais tem como principais
atividades:(].) as práticas de leitura e de escrita de textos da área; e(2) o desenvolvimento
e a reflexão sobre práticas de pesquisa e de ensino.
Tendo em vista a centralidade da pesquisa para consolidaraformaçãodo
cientista social,

seja ele pesquisador ou professor, o Curso também oferece disciplinas Eletivas que
contemplam a formulação e a execução de projetos de pesquisa devidamente orientados,
como:

"Leituras

Dirigidas";

"Monografia";

e

"Iniciação

Científica".

Muitas

dessas

experiências de iniciação à pesquisa científica são desenvolvidas no âmbito dos Núcleos e
Centros Internos de Pesquisasligados ao IFCH.
Espaços de representação discente no Instituto (como, por exemplo, a Congregação

e a Comissão de Graduação) também podem (e devem) ser ocupados pelos estudantes,
a fim de exercerem influência rotineira na administração do Curso e do Instituto. Por fim,
8
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cumpre destacar a importância de todo estudante de Graduação conhecer o Reg/mento
Gera/ de Graduação, onde estão reunidas todas as normas relativas aos seus direitos e
deveres com relação à Unicamp e mediadas pela Diretoria Acadêmica(DAC).

Corno Docente
O corpo docente do curso de Graduação em Ciências Sociaisé experiente e entre
seus membros encontram-se várias lideranças em suas áreas de pesquisa, expressa pelas
posições que ocupam em agências de fomento à pesquisa ICNPq, FAPESP,CAPES),na
diretoria e conselho de Associações Científicas como a Sociedade Brasileira de Sociologia

ISBS) e a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), em conselhos editoriais de
revistas nacionais e internacionais, bem como em atividades de consultoria técnica e
como pareceristas da FAPESP,CNPq, CAPESe outras agências de fomento.
O curso

de Graduação

em

Ciências

Sociais

conta

com

participação

dos

professores integrantes do quadro docente dos Departamentos de Antropologia, Ciência

Política, Demografia e Sociologia.Atualmente, integram o quadro permanente 47
docentes em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa IRDtDP). Além do

quadro permanente de professores, contamos com professores colaboradores

voluntários,isto é, professoresque se aposentaram,mas efetivamentecontinuama
aduarna docência,na orientação de estudantese na pesquisano âmbito do Curso de
Graduação em Ciências Sociais; bem como com pesquisadores colaboradores, muitos

deles desenvolvendo seus pós-doutoramentos nos Departamentos responsáveispelo
Curso de Graduação em Ciências Sociais. O quadro de professores colaboradores
voluntários e de pesquisadores colaboradores somados totalizam 33 cientistas sociais.

Relaçãonominal dos docentes do quadro permanente

Departamento de Antropologia
Docentes em Exercício

Regime

Antonio Roberto Guerreiro Júnior
Artionka Manuela Góes Capiberibe

RDIDP
RDIDP

Christiano Key Tambáscia
lsadora Lins França
Joana Cabral de Oliveira

RDIDP
RDIDP
RDIDP

Titulação
Doutor
Doutor
Doutor
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rosé Maurício ParvaAndion Arruti

RDiDP

Nashieli RangemLoera
Omar Ribeiro Thomaz
Ronaldo Râmulo M de Almeida

RDIDP

Susana Soares Branco Durmo

RDIDP

Taniele Cristina Ru

RDIDP

Livre-Docente
Livre-Docente
Doutor
Doutor

RDIDP
RDIDP

Departamento de Ciência Política
Docentes em Exercício
Álvaro Gabriel Bianchi Mendez
André Kaysel Velasco e Cruz
Andréa Marcondes de Frestas
Andrei Koerner
Andréia Galvão

RDIDP

Ângela Mana Carneiro Araújo
Armando Boito Júnior

RDIDP

Frederico Normanha Ribeiro de Almeida
Luciana Ferreira Tatagiba
Oswaldo Estanislau Martins do Amara

RDIDP

Rachel Meneguello
Sebastião CardosVelasco e Cruz
Valeriano Mendes Ferreira Costa

RDIDP

Wagner de Meio Rombo

RDIDP

RDIDP

Titulação
Livre-docente
Doutor
Doutor

RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Livre-docente
Titular
Doutor
Livre-docente
Doutor
Titular
Titular
Doutor
Doutor

Departamento de Demografia
Docentes em Exercício

Regime

Ana Silvia Volpi Scott
Éverton Emanuel Campos De Lama
foice Meio Vieira
José Marcos Pinto Da Cunha
Luciana Correia Alves
Mana Coleta Ferreira Albino De Oliveira
Roberto Luiz Do Carmo
Tirza Aidar

RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Titulação
Doutor
Doutor
Doutor
Titular
Doutor
Titular
Livre Docente
Doutor

Departamento de Sociologia

Docentes em exercício
Bárbara Geraldo de Castro
Fábio Mascaro Querido
Jesus José Ranieri
Leila Da Costa Ferreira
Marcelo Siqueira Ridenti
Mariana Miggiolaro Chagur

Mário Augusto Medeiros da Sirva
Matheus Gato de Jesus

Regime
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Titulação
Doutor
Doutor
Titular
Titular
Titular
Doutor
Doutor
Doutor
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Michel Nicolau Netto
Pedro Peixoto Ferreiro
Renato José Pinto Ortiz
Ricardo Luiz Corro Antunes
Sávio Machado Cavalcante

RDIDP

Thomas Patrick Dwyer

RDIDP

Doutor
Doutor
Titular
Titular
Doutor
Titular

RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Todos os professores estão inscritos na base de consulta curricular da Plataforma

Lattes http://lattes.cnpq.br. Nesta página poderão ser consultadosos dados de
produtividade científica dos professoresdo Curso de Graduaçãoem CiênciasSociaisda
Unicamp.

Docentes em exercício segundo a titulação
Ng

anuLAçÃO
Doutores
Titulares

28
08
11

TOTAL

47

Livre-docentes

Bacharelado em Antropologia {AA.

Voltadaparaa compreensão
da diversidade
de formassociaise culturais,a
Antropologia

tem um duplo objetivo:

por um lado, oferecer descrições densas de

sociedadese formas culturais diferentes das nossas,e, por outro lado, transcender os
particularismos, pensando a humanidade em seu conjunto. O estudo das sociedadesnão-

ocidentaisfoi o campo de investigaçãooriginal que permitiu à Antropologiadefinir sua
perspectiva

científica

delimitando

sua contribuição

às Ciências Sociais. Contudo,

desafiando nossa capacidade de compreender grupos sociais e culturas, a Antropologia

exige uma reflexão crítica das práticas ocidentais, mostrando o caráter socialmente
construído das nossas instituições, valores e costumes que tendem a ser concebidos como
característicos da natureza humana e imutáveis.

Na Antropologia,
o campo de trabalhocompreende
pesquisabásicaem
universidadese centro de pesquisa,bem como o trabalho em órgãosgovernamentaise
não governamentais desenvolvendo ações ligadas à elaboração, implementação e análise

de políticas públicas. O antropólogo também pode atuar como consultor, assessor ou
11

]2

contratado para a elaboração de laudos e contra-laudos antropológicos, junto a instituições
públicas e privadas.

Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o tota] de ].70 créditos,
correspondentes a 2550 horas de atividades dentro e fora de sala de aula jna Unicamp,

cada crédito corresponde a 15 horas). O estudante tem um prazo máximo de].2 semestres

para cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos tempo, como mostra a seguinte
proposta para cumprimento do currículo em 8 semestres:

Bacharelado em Ciências Sociais

AA

Nesta

proposta

Antropologia

estão discriminadas

individualmente

apenas

as 15 disciplinas

obrigatórias do Bacharelado em Antropologia IAA), oferecidas pelos Departamentos de

Antropologia l5 disciplinas obrigatórias), Ciência Política l3 disciplinas obrigatórias),
Sociologia (3 disciplinas obrigatórias) e Demografia l2 disciplinas obrigatóriasl do IFCH,e

pelo Instituto de Economial2 disciplinasobrigatórias). No entanto, para se formar neste
Bacharelado (AA), o estudante também precisa cursar 92 créditos em disciplinas Eletivas,

que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre em questão, e
de acordo com a seguinte distribuição:

®

36 créditos

dentre

disciplinas

de ll

siglas diferentes

das áreas de Ciências

Humanas ICE, EL, EP,HL LA e TL), Profissões da Saúde IEF) e Ciências da Terra IGF),
além do próprio IFCH(HG, HH e HZ);
®

24 créditos

dentre

uma

lista

de

46

disciplinas

eletivas

oferecidas

pelo

Departamento de Antropologia do IFCHja lista completa pode ser consultadano
Anexo ]-l;
12
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0

18 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;

Q

8 créditos dentre disciplinas com sigla "HH": oferecidas pelo Departamento de
História do IFCH;

©

6 créditos dentre disciplinas com sigla "HG": oferecidas pelo Departamento de
Filosofia do IFCH.

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas

introdutórias

obrigatórias

de primeiro

semestre

de Antropologia

1HZt-60),

Ciência Política (HZ141) e Sociologia (HZ158) joferecidas por professoresdos
departamentos correspondentes do IFCH),e também na disciplina obrigatória "Introdução
à Economia para Ciências Sociais" ICEM.31),
oferecida pelo Instituto de Economia(IEI.
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no

período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
1HZ260), Ciência Política (HZ2481 e Sociologia 1HZ258) e em 4 créditos de disciplinas

Eletivas.Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a basetanto para a prática quanto para o ensino consistente

de Antropologia,o estudantetambém pode iniciar uma trajetória singularde estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCHou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.

Prosseguindona propostapara cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas

introdutórias obrigatóriasde terceiro semestre de Antropologia (HZ360),CiênciaPolítica
1HZ345)e Sociologia(HZ358) e em mais 4 créditos de disciplinas Eletivas.

Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política
e Sociologia,o estudante está apto a se aprofundar nas disciplinas de sua própria área de
concentração (Antropologial e em Eletivas de sua preferência, sem prejuízos para sua
formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de conhecimentos considerados

fundamentais para qualquer cientista social, independentementede sua área de
concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular nas

13
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disciplinas obrigatórias

"Pesquisa Antropológica"

(HZ460) e "Metodologia

e Técnicas de

Pesquisa1"(HZ431), e em 6 créditos de disciplinas Eletivas.
Prosseguindo na proposta de cumprimento de currículo, o quinto semestre deve ser

dedicado ao cumprimento de 22 créditos em disciplinas Eletivas. No sexto semestre, o
estudante é orientado a cursar as disciplinas obrigatórias "Antropologia IV - Antropologia
Contemporânea" (HZ4691e "Estatística para Ciências Sociais" 1HZ633.),a]ém de ]-2 créditos

em disciplinas Eletivas. No sétimo semestre de seu curso, o estudante é orientado a se
matricular

na disciplina obrigatória

"Economia Brasileira"

(CE7301 e em 22 créditos

de

disciplinas Eletivas. Por fim, para completar a carga horária de seu curso no oitavo
semestre, o estudante deverá se matricular em 22 créditos de disciplinas eletivas.

Com isso, o Bacharel em Antropologia formado pelo Curso de Graduação em

Ciências
Sociaisdo IFCHpassapor: (1) 6 disciplinas
de formaçãointrodutóriaem
Antropologia, Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos
departamentos;l2) 2 disciplinasde formação avançadaoferecidaspor docentesdo Depto.
de Antropologia; l3) 2 disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por
docentes do Departamento

de Demografia do IFCH; l4) 2 disciplinas de Economia

oferecidas por docentes do Instituto de Economia (IE); e (5) um conjunto de disciplinas

eletivas oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdadesda Unicamp. Tal
trajetória formativa permite que o estudante alcance,ao mesmo tempo, a garantia de

uma sólida formação disciplinar em Antropologia, e a possibilidade de uma rica
experiência transdisciplinar para além desta especialidade.

Bacharelado em Ciência Política (ABI

O graduando em Ciência Política estuda: a estrutura e o funcionamento do Estado
contemporâneo e as relações internacionais; as formas de organização e as atividades de
partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais; as relações de poder, sob suas variadas

formas; os regimes políticos; as políticas públicas; bem como questões ligadas à política

brasileira. Estuda,ainda, as grandes vertentes do pensamento político moderno, e é
apresentado aos debates mais recentes em teoria política. Ao concluir o Bacharelado em

Ciência Política (ABI, o aluno poderá prosseguir seus estudos com vistas à carreira
acadêmica, ou ingressar diretamente

no mercado

de trabalho,

política e eleitoral, assessoriapolítica, sindical e parlamentar etc.
]4

nas áreas de pesquisa

15

Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o tota] de ].68 créditos,
correspondentes a 2520 horas de atividades supervisionadas dentro e fora de sala de aula
jna Unicamp, cada crédito corresponde a -15horas). O estudante tem um prazo máximo de

12 semestrespara cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos tempo, como
mostra a seguinte proposta para cumprimento do currículo em oito semestres:

g
Antropologia

HZtõOJSI 1HZ260(51 HZ360(5)

C.Política

HZt4ijSI

Sociologia

HZ158(5) HZ258(5) HZ358(5)

HZ248j51 Hz345(51

HZ546j61

nz631(41

HZ43ij8 l

Demografia

CE730(41

IE

Eletivas

(18)

l4)

l20)

l2z)

H
Nesta proposta estão discriminadas individua]mente apenas as ]-5 disciplinas
obrigatórias do Bacharelado em Ciência Política IAB), oferecidas pelos Departamentos de

Antropologia l3 disciplinas obrigatórias), Ciência Política l5 disciplinas obrigatórias),
Sociologia l3 disciplinas obrigatórias) e Demografia l2 disciplinas obrigatórias) do IFCH,e

pelo Instituto de Economia(2 disciplinasobrigatórias). No entanto, para se formar neste
BachareladoIAB), o estudante também precisa cursar 92 créditos em disciplinas Eletivas,
que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre em questão, e
de acordo com a seguinte distribuição:

©

36 créditos

dentre

disciplinas

de ll

siglas diferentes

das áreas de Ciências

Humanas(CE, EL EP,HL LA e TL), Profissões da Saúde IEF) e Ciências da Terra(GF),

além do próprio IFCHIHG, HH e HZj;
®

24 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;

®

].8

créditos

dentre

uma

]ista

de

].3

disciplinas

eletivas

oferecidas

pelo

Departamento de Ciência Política do IFCH(a lista completa pode ser consultada no
Anexo l);
©

8 créditos dentre disciplinas com sigla "HH": oferecidas pelo Departamento de
História do IFCH;
15

8 6 créditos dentre disciplinas com sigla "HG": oferecidas pelo Departamento de
Filosofia do IFCH.

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),
Ciência

Política

1HZ3.4Z) e

Sociologia

(HZ-L58)

(oferecidas

departamentos correspondentes do IFCH), e também

na

por

professores

disciplina

dos

obrigatória

"Introdução à Economia para Ciências Sociais" (CE131.l,oferecida pelo Instituto de
Economia jIE).

De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no

período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
1HZ2601, Ciência Política 1HZ248) e Sociologia (HZ258) e em 4 créditos de disciplinas

Eletivas.Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente

de CiênciaPolítica,o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCHou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.

Prosseguindona propostapara cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas

introdutórias obrigatóriasde terceiro semestre de Antropologia 1HZ360),CiênciaPolítica
1HZ345)e Sociologia(HZ358) e em 4 créditos de disciplinas Eletivas.

Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política
e Sociologia, o estudante está apto a se aprofundar nas disciplinas de sua própria área de

concentração (Ciência Política) e em Eletivas de sua preferência, sem prejuízos para sua
formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de conhecimentos considerados

fundamentais
para qualquercientistasocial,independentemente
de sua área de
concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular nas
disciplinas

obrigatórias

"Política

IV - Tradições

do Pensamento

Político"

(HZ447)

"Metodologia e Técnicas de Pesquisa 1"(HZ43].), e em 6 créditos de disciplinas Eletivas.
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Prosseguindo na proposta de cumprimento

de currículo, no seu quinto semestre

de curso o estudante deverá se matricular na disciplina obrigatória "Política V - Teoria e

Pesquisa
em CiênciaPo]ítica"(HZ546)e em ]-8 créditosde disciplinasEletivas.No sexto
semestre, o estudante é orientado a cursar a disciplina obrigatória "Estatística para
Ciências Sociais" (HZ63].} e 18 créditos em disciplinas Eletivas. No sétimo semestre de seu
curso, o estudante

é orientado

a se matricular

na disciplina obrigatória

"Economia

Brasileira" ICE730)e em 20 créditos de disciplinas Eletivas. Por fim, para completar a

carga horária de seu curso no oitavo semestre, o estudante deverá se matricularem
22 créditos de disciplinas eletivas.

Com isso, o Bacharel em Ciência Política formado pelo Curso de Graduação em
Ciências Sociais do IFCH passa por: (].) 6 disciplinas de formação introdutória em

Antropologia, Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos
departamentos; l2) 2 disciplinasde formação avançadaoferecidas por docentes do Depto.
de Ciência Política; (3) 2 disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por

docentes do Departamento de Demografia do IFCH; (4) 2 disciplinas de Economia
oferecidas por docentes do Instituto de Economia jIE); e l5) um conjunto de disciplinas

eletivas oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdades da Unicamp. Tal

trajetória formativa permite que o estudante alcance,ao mesmo tempo, a garantia de
uma sólida formação disciplinar em Ciência Política, e a possibilidade de uma rica
experiência transdisciplinar para além desta especialidade

A Sociologia é a reflexão sobre as formas de estruturação e funcionamento das

sociedades. Nascida como elemento de compreensão e intervenção no processo
contraditório e conflitivo das sociedades ao longo da constituição do capitalismo, ela busca

tornar inteligíveis as formas de existência dessassociedades. No seu complexo campo de
elaboração, a Sociologiatrata, por exemplo: das formas de estruturação das classes; das
ideologias; dos esquemas de representação simbólica; do Estado; das instituições jpúblicas
e privadas); dos sistemas produtivos; da mudança social; dos processos de dominação; dos
processos de associação; dos movimentos sociais; de políticas sociais públicas e estatais
etc
17

c (lj) Q'p3
Ao concluir o Curso de Bacharelado em Sociologia,o aluno poderá prosseguirseus
estudos com vistas à carreira acadêmica, ou ingressar diretamente no mercado de trabalho

em áreas como: pesquisa política, eleitoral e de opinião; OrganizaçõesNãoGovernamentais; setor de recursos humanos e gestão de setores públicos e privados;
assessoriapolítica, sindical e parlamentar etc.

Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o total de 167 créditos,
correspondentes a 2505 horas de atívidades supervisionadas dentro e fora de sala de aula
jna Unicamp, cada crédito corresponde a 15 horas). O estudante tem um prazo máximo de

12 semestrespara cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos tempo, como
mostra a seguinte proposta para cumprimento do currículo em 8 semestres:

Bacharelado em Ciências Sociais Sociologia

AC

Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 15 disciplinas
obrigatórias do Bacharelado em Sociologia IAC), oferecidas pelos Departamentos de

Antropologia (3 disciplinas obrigatórias), Ciência Política (3 disciplinas obrigatórias),
Sociologia l5 disciplinas obrigatórias) e Demografia (2 disciplinas obrigatórias) do IFCH,e

pelo Instituto de Economial2 disciplinasobrigatórias). No entanto, para se formar neste
Bacharelado (AC), o estudante

também

precisa cursar 92 créditos

em disciplinas

Eletivas, que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre
em questão, e de acordo com a seguinte distribuição:

9

38 créditos

dentre

disciplinas

de 11- siglas diferentes

das áreas de Ciências

Humanas(CE, EL, EP,HL LA e TL), Profissões da Saúde(EF) e Ciências da Terra IGF),
além do próprio IFCH(HG, HH e HZ);
18

e

28 créditosdentre uma lista de 41 disciplinaseletivas oferecidaspelo
Departamento de Sociologiado IFCHja lista completa pode ser consultada no
Anexo l);

©

].2 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;

0

8 créditos dentre disciplinascom sigla "HH": oferecidaspelo Departamentode
História do IFCH;

e

6 créditos dentre disciplinas com sigla "HG": oferecidas pelo Departamento de
Filosofia do IFCH

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),

Ciência Po[ítica (HZ141) e Socio]ogia(HZ].58) joferecidas por professoresdos
departamentos correspondentes do IFCH),e também na disciplina obrigatória "Introdução
à Economia para Ciências Sociais" (CE131),oferecida pelo Instituto de Economia(IE).
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no

período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
(HZ260), Ciência Política (HZ248) e Sociologia 1HZ258) e em 4 créditos de disciplinas

Eletivas.Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente
de Sociologia, o estudante também

pode iniciar uma trajetória

singular de estudos

envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCHou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.

Prosseguindona proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas

introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360),CiênciaPolítica
1HZ345)e Sociologia 1HZ358)e em mais 4 créditos de disciplinas Eletivas.
Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política

eSociologia, o estudante está apto

a se aprofundar nas disciplinas de sua própria

área de concentração ISociologia) e em Eletivas de sua preferência, sem prejuízos para sua

formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de conhecimentos considerados
fundamentais

para qualquer

cientista

social, independentemente
19

de sua área de

20

concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular na
discip[ina obrigatória "Metodo]ogia e Técnicas de Pesquisa 1" 1HZ43t.)e em ].2 créditos de
disciplinas Eletivas.
Prosseguindo na proposta de cumprimento

de currículo, no seu quinto semestre

de curso o estudantedeveráse matricular na disciplinaobrigatória "PensamentoSocialdo
Brasí[" (HZ555) e em ].6 créditos de discip]inas E]etivas. No sexto semestre, o estudante é

orientado a cursar as disciplinas obrigatórias "Sociologia Contemporânea1" 1HZ657)e
"Estatística para CiênciasSociais" (HZ631), além de 14 créditos em disciplinas Eletivas. No

sétimo semestre de seu curso, o estudante é orientado a se matricular na disciplina
obrigatória "Economia Brasileira" (CE730)e em 20 créditos de disciplinas Eletivas.Por fim,
para completar a carga horária de seu curso no oitavo semestre, o estudante deverá se
matricular em 22 créditos de disciplinas eletivas.
Com isso, o Bacharel em Sociologia formado pelo Curso de Graduação em Ciências

Sociaisdo IFCH passa por: lJ-) 6 disciplinas de formação introdutória em Antropologia,
Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos departamentos; l2) 2

disciplinas de formação avançadaoferecidas por docentes do Depto. de Sociologia; l3) 2

disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por docentes do
Departamento de Demografia do IFCH; l4) 2 disciplinas de Economia oferecidas por
docentes do Instituto de Economia jIE); e l5) um conjunto de disciplinas eletivas

oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdades da Unicamp Tal trajetória

formativa permite que o estudante alcance,ao mesmo tempo, a garantia de uma sólida
formação

disciplinar

em

Sociologia,

e a possibilidade

de

uma

rica

experiência

transdisciplinar para além desta especialidade.

A área de CiênciasSociaistem como objeto de estudo as formas de organizaçãoe
estruturação da vida social, seja em sua universalidade, seja em sua singularidade histórica

e cultural. Está,pois, interessadaem conhecera dinâmica de formação, de reproduçãoe
transformação das coletividades e agrupamentos sociais -- suas relações constitutivas ou
fundamentais, seus modos de vida e de representação simbólica e institucional.
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2]

Caracterizado

pela forte

interdisciplinaridade

de sua estrutura

curricular,

o

Bacharelado em Ciências Sociais -- Geral(AD) busca promover uma sólida formação teórica

e científica condizente com os novos campos de atuação profissional em diversasáreas da
pesquisa, da investigação, da docência, do planejamento e da gestão da vida social.
Para graduar-se neste

curso,

o

estudante

deverá

obter

o total

de

].69

créditos, correspondentes a 2535 horas de atividades supervisionadas dentro e fora de sala

de aula jna Unicamp,cada crédito correspondea 15 horas). O estudante tem um prazo
máximo de 12 semestres para cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos tempo,
como mostra a seguinte proposta para cumprimento do currículo em 8 semestres:

AD -- Bacharelado em Ciências Sociais -- Geral

Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 13 disciplinas
obrigatórias do Bacharelado em Sociologia IAC), oferecidas pelos Departamentos de
Antropologia l3 disciplinas obrigatórias), Ciência Política (3 disciplinas obrigatórias),

Sociologia (3 disciplinas obrigatórias) e Demografia (2 disciplinas obrigatórias) do IFCH,e

pelo Instituto de Economial2 disciplinasobrigatórias).No entanto, para se formar neste
Bacharelado IAD), o estudante também precisa cursar 104 créditos em disciplinas Eletivas,
que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre em questão, e
de acordo com a seguinte distribuição:

.

44 créditos dentre disciplinas de ll siglas diferentes das áreas de Ciências Humanas

ICE, EL, EP, HL LA e TL), Profissões da Saúde (EF) e Ciências da Terra IGF), além do próprio
IFCH IHG, HH e HZ);

.

24 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;
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.

22 créditos dentre qualquer disciplina eletiva oferecida pelo Curso de Graduação

em Ciências Sociais do IFCH;

.

8 créditos dentre disciplinascom sigla "HH": oferecidaspelo Departamentode

História do
.

IFCH;

.

6 créditos dentre disciplinas com sigla "HG": oferecidas pelo Departamento de

Filosofia do IFCH

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropo]ogia (HZ].60),
Ciência

Po[ítica

(HZ14].)

e

Socio]ogia

(HZ158)

(oferecidas

por

professores

dos

departamentos correspondentes do IFCH),e também na disciplina obrigatória "Introdução

à Economia para Ciências Sociais" ICEi3Z), oferecida pelo Instituto de Economia(IE).
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no

período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
1HZ260),Ciência Política 1HZ248)e Sociologia 1HZ258)e em 4 créditos de disciplinas Eletivas

Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os conhecimentos que
formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente de CiênciasSociais, o

estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos envolvendo disciplinas
eletivas oferecidas pelo próprio IFCHou por outros Institutos e Faculdades da Unicamp

Prosseguindona proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas

introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360),CiênciaPolítica
1HZ345)e Sociologia 1HZ358)e em 4 créditos de disciplinas Eletivas.
Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política e
Sociologia, o estudante está apto a se dedicar a disciplinas Eletivas de sua preferência,

sem prejuízospara sua formaçãobásicaem CiênciasSociais(i.e., o conjunto de
conhecimentos

considerados

fundamentais

para

qualquer

cientista

social,

independentemente de sua área de concentração e/ou atuação). Assim, no período de
matrícula para o quarto semestre de seu curso, a proposta de cumprimento de currículo
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orienta o estudante a se matricular na disciplina obrigatória "Metodologia e Técnicas de
Pesquisa 1" 1HZ43i) e em 12 créditos de disciplinas Eletivas.

Prosseguindo na proposta de cumprimento de currículo, o estudante deverá dedicar

seu quinto semestrede curso ao cumprimento de 22 créditos em disciplinasEletivas.No
sexto semestre, o estudante é orientado a cursar a disciplina obrigatória "Estatística para
Ciências Sociais" 1HZ631)e ].8 créditos em disciplinas Eletivas. No sétimo semestre de seu

curso, o estudante é orientado a se matricular na disciplina obrigatória "Economia
Brasileira"(CE730) e em 22 créditos de disciplinas Eletivas. Por fim, para completar a carga

horária de seu curso no oitavo semestre, o estudante deverá se matricular em 22 créditos
de disciplinas eletivas.

Com isso, o Bacharel em Ciências Sociais formado pelo Curso de Graduação em

Ciências Sociais do IFCH passa por: (1) 6 disciplinas de formação introdutória em
Antropologia,

Ciência Política e Sociologia oferecida

por docentes

dos respectivos

departamentos; (2) 2 disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por
docentes do Departamento

de Demografia do IFCH; (31 2 disciplinas de Economia

oferecidas por docentes do Instituto de Economia (IE); e (4) um conjunto de disciplinas
eletivas oferecidas pelo IFCHe por outros Institutos e Faculdades da Unicamp. Tal trajetória

formativa permite que o estudantealcance,ao mesmo tempo, a garantia de uma sólida
formação disciplinar em Ciências Sociais, e a possibilidade de uma rica experiência
transdisciplinar para além desta especialidade.

icencia.

O professorde CiênciasSociaisdeve ser capaznão apenasde mediaro
conhecimento próprio da área para estudantes de Ensino Médio e de Cursos Superiores,
mas também de desenvolver pesquisasvoltadas ao universo escolar e à atividade de
docência, de intervir nos processos políticos, pedagógicos e administrativos das instituições

escolares, bem como no desenvolvimento de políticas educacionais. Para isso, é
fundamental que o Licenciadoem CiênciasSociaistenha uma sólida formação disciplinar
em Antropologia, Ciência Política, Sociologia e em metodologias de pesquisae de ensino,
além de um repertório de conhecimentos, práticas e experiências ligadas especificamente à
prática docente em sua rica diversidade
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O ensino de Sociologia no Ensino Médio se tornou obrigatório no Brasil a partir da

Lei n' 1]..684 de 2008, sendo entendido geralmente como um conjunto de conhecimentos
específicos de Antropologia, Ciência Política, Sociologia. Tal obrigatoriedade ampliou

significativamenteo campode trabalho para o Licenciadoem CiênciasSociais. Atendendo
a demandasdeste novo momento histórico do ensino de CiênciasSociais,o curso de
Licenciatura em Ciências Sociais (AH) do IFCH passou por uma reforma em 20].5, com a
criação de 4 novas disciplinas voltadas para temas ligados ao estudo da dinâmica escolar
1HZ339)e ao ensino de Antropologia 1HZ369),Ciência Política(HZ349) e Sociologia(HZ359).
A Faculdade

de Educação (FE) tem

uma participação

importante

no curso: além de ser

responsável por três disciplinas obrigatórias -- dois Estágios Supervisionados e a disciplina
de LIBRAS--, o estudante que queira se formar no curso de Licenciatura em Ciências Sociais
IAH) é obrigado a cursar 26 créditos em disciplinas Eletivas oferecidas pela FE
Ao concluir o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais (AH), o estudante poderá

prosseguir seus estudos com vistas à carreira acadêmica, ou ingressar diretamente no
mercado de trabalho, nas áreas de pesquisa, ensino e administração Escolares.

Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o total de 215 créditos,
correspondentes a 3225 horas de atividades dentro e fora de sala de aula jna Unicamp,
cada crédito corresponde a 15 horas). Esta carga horária pode ser dividida da seguinte
forma :

.

14 créditos (2].0 horas) de Atívidades teórico-práticas, assim distribuídos: ILO

créditos de disciplinas livremente escolhidas dentre o conjunto de disciplinas oferecidas

pela Unicampe 4 créditosreferentes
à disciplinaOficinasde Leiturae Escritaem
Humanidades;
.

32 créditos(480 horas) de EstágioSupervisionado(disciplinas HZ103, HZ104, EL774;e

EL874);

.

40 créditos (600 horas) de disciplinas Eletivas com siglas diversas (a lista completa

pode ser consu]tada no Anexo].);
.

64 créditos 1960 horas) de Atividades Didático-Pedagógicas assim distribuídos:
e 38 créditos (570 horas) nas seguintes disciplinas obrigatórias: HZ339,- HZ349,
HZ359,HZ369,EL105,EL213;
.

18 créditos (270 horas) a serem esco]]aidos entre 3 das 4 disciplinas:

E1;2]2,

E1:985,
EL5U:,
EL6$3
;
9

08 créditos (120 110ras)de disciplinas eletivas de siglas "EP" oferecidas pela FE.
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.

65 créditos 1975 horas) de disciplinas consideradas introdutórias e fundamentais

para a prática e o ensino de Ciências Sociais Idiscip]inas HZ141, HZ248, HZ345, HZ].58,
HZ258, HZ358, HZ160, HZ260, HZ360, HZ431 e HZ63]-, além de duas disciplinas de sigla
"CE" oferecidas pelo iEI.

O estudante tem um prazo máximo de 12 semestres para cumprir este currículo,
mas poderá fazê-lo em menos tempo, como mostra a seguinte proposta para cumprimento
do currículo em 8 semestres:
AH -- Licenciatura em Ciências Sociais -- Geral

$

s'i:i
tropologia
Política

z160l5)

:260(5) HZ360(5)

EZ141(5)

:248(51HZ345(5)

IZ158(5) IZ258(5)

ociologia

HZ369(8)
149(6)

58(5)

159(8)
=631(4)

HZ431(81

Demografia

IZ103(8)

IZOficinas(41

FCH

:E131l4)

E

letivas
iR'

l4)

.04(8)

E730(4)

!U05(6)

L213 (4)

E

IZ339(6)

(10)

:L774(8)

(lol

EL874(81
.LO)

10)

QK'il#X

Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 24 disciplinas
obrigatórias da Licenciaturaem CiênciasSociaisIAH). Essasdisciplinas são oferecidas pelos

Departamentosde Antropologia (4 disciplinasobrigatórias),Ciência Política l4 disciplinas
obrigatórias), Sociologia l4 disciplinas obrigatórias) e Demografia(3 disciplinas obrigatórias)
do IFCH -- tais departamentos

ainda se revezam no oferecimento

de 2 disciplinas

obrigatórias de Estágio Supervisionado e da disciplina obrigatória Oficinas de Leitura e

Escritaem Humanidades--, pelo Instituto de Economia(2 disciplinasobrigatóriasl e pela
Faculdade de Educação (4 disciplinas obrigatórias, sendo 2 estágios). No entanto, para se

formar no curso de Licenciaturaem CiênciasSociaisIAH), o estudante também precisa
cursar 76 créditos de acordo com a seguinte distribuição:

.

8 créditos entre 15 disciplinascom sigla "EP": oferecidaspela Faculdadede

Educaçãoja lista comp]eta pode ser consultada no Anexo].);
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8 18 créditos entre 4 disciplinas com

sigla "EL":

oferecidas pela Faculdade de

Educaçãoja lista completa pode ser consultada no Anexo l);

.

6 créditos dentre disciplinascom sigla "HH": oferecidaspelo Departamentode

História do IFCH;

.

6 créditos dentre disciplinas com sigla "HG": oferecidas pelo Departamento de

Filosofia do IFCH;

e 28 créditos dentre disciplinas de 11-siglas diferentes das áreas de Ciências Humanas
ICE, EL EP,HL LA e TL), Profissões da Saúde (EF) e Ciências da Terra (GF), além do

próprio IFCHIHG, HH e HZ);
©

10 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),
Ciência

Política

(HZ14].)

e

Sociologia

(HZ158)

(oferecidas

por

professores

dos

departamentos correspondentes do IFCH),e também na disciplina obrigatória "Introdução
à Economia para Ciências Sociais" ICE131),oferecida pelo Instituto de Economia(IE) e4
créditos de disciplinas Eletivas.
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no

período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
1HZ2601, Ciência Política 1HZ248) e Sociologia 1HZ258) e em 12 créditos de disciplinas

Eletivas.Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente

de CiênciasSociais,o estudantetambém pode iniciar uma trajetória singular de estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCHou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.

Prosseguindona proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas

introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360),CiênciaPolítica
1HZ345)e Sociologia (HZ358), a disciplina de Tecnologias e Processos Educativos (EL1051e
em 8 créditos de disciplinas Eletivas
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Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política e
Sociologia, o estudante está apto a se concentrar nas disciplinas mais diretamente voltadas

ao ambienteescolar,ao ensinode CiênciasSociaise a Eletivasde sua preferência,sem
prejuízos para sua formação básica em Ciências Sociais li.e., o conjunto de conhecimentos
considerados fundamentais para qualquer cientista social, independentemente de sua área
de concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular nas
disciplinas obrigatórias "Metodologia e Técnicas de Pesquisa 1"(HZ43-L)e "LIBRAS"(EL213),
Oficinas de Leitura e Escrita em humanidades 1HZ)e em 8 créditos de disciplinas Eletivas.

Prosseguindona proposta de cumprimento de currículo, no seu quinto semestre de
curso o estudante deverá se matricular nas disciplinas obrigatórias "Ensino de Antropologia

temas e conceitosfundamentais" 1HZ369)e "EstágioSupervisionadoI" (EL774),e em lO
créditos de disciplinas Eletivas.

No sexto semestre, o estudante é orientado a cursar as disciplinas obrigatórias
"Políticas Públicas Educacionais" (HZ349), "Estatística para Ciências Sociais" 1HZ63t.) e
"Estágio Supervisionado ll"(EL874), além de 10 créditos em disciplinas Eletivas.

No sétimo semestre de seu curso, o estudante é orientado a se matricular nas
disciplinas

obrigatórias

"Educação

e

Questões

Demográficas"

(HZ339),

"Estágio

Supervisionado em Ciências Sociais 1" (HZ103) e "Economia Brasileira" (CE730), e em 12
créditos de disciplinas Eletivas.

Por fim, para completar a carga horária de seu curso no oitavo semestre,o
estudante

deverá

se

matricular

nas

disciplinas

obrigatórias

"Educação

e Sociedade"

1HZ359) e "Estágio Supervisionado em Ciências Sociais 11" 1HZ104), e em 10 créditos de

disciplinas eletivas.
Com isso, o Licenciado em Ciências Sociais formado pelo Curso de Graduação em

Ciências Sociais do IFCH passa por: a) 6 disciplinas de formação introdutória em

Antropologia, Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos
departamentos; b) 6 disciplinas de formação teórica e prática avançada em temas
relacionados à Educação, à escola e às práticas e metodologias de ensino de Antropologia,

Ciência Política e Sociologia, oferecidas por docentes dos 4 departamentos do IFCHque
compõem o Curso; c) l disciplina de metodologia e técnicas de pesquisa, ]- disciplina de

Práticas de Ensino e Escrita e l de Estatística, ambas oferecidas por docentes do
27
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Departamento de Demografia do IFCH; d) 2 disciplinas de Economia oferecidas por

docentesdo Institutode Economia
jIE); e) 2 disciplinas
de EstágioSupervisionado,
l
disciplina de LIBRASe ]. disciplina de Educação e Tecno]ogias, oferecidas por docentes da

Faculdadede EducaçãoIFE);f) um conjunto de disciplinaseletivasoferecidaspelo IFCHe
por outros Institutos e Faculdadesda Unicamp.Tal trajetória formativa permite que o
estudantealcance,ao mesmotempo, a garantia de uma sólida formaçãoteórica e prática
para o ensino de Ciências Sociais, e a possibilidade de uma rica experiência transdisciplinar
para além desta especialidade

28

29

ANEXOS

Currículo Pleno dos Cursos de Graduação em Ciências Sociais

AA-- Bacharelado em Ciências Sociais --Antropologia AB -- Bacharelado em Ciências
Sociais -- Ciência Política AC -- Bacharelado em Ciências Sociais -- Sociologia
AD -- Bacharelado em Ciências Sociais -- Geral
AH -- Licenciatura em Ciências Sociais -- Geral
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AA - Bachareladoem CiênciasSociais-- Antropologia
Disciplinas Obrigatórias
CE131 Introdução à Economia para Ciências Sociais
CE730 Economia Brasileira
HZ].41 Política l: Introdução à Ciência Política
HZ].58 Sociologia de Durkheim
HZ160 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
HZ248 Política 11:Política Brasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260 Antropologia 11:Troca, Sociedade e Estrutura
HZ345 Política 111:
Teorias do Estado
HZ358 Sociologia de Weber
HZ360 Antropologia 111:
Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ43]. Metodologia e Técnicas de Pesquisa l
HZ63]. Estatística para Ciências Sociais
HZ460 Pesquisa Antropológica
HZ469Antropologia IV - Antropologia Contemporânea

Disciplinas Eletivas
32 créditos dentre:
ÇE==Qualquer disciplina com código CE-EE==Qualquer disciplina com código EF-E!:= (qualquer disciplina com código EL-Ee=: Qualquer disciplina com código EP-gE:= Qualquer disciplina com código GF-!:lg== Clualquer disciplina com código HGEIEl==Qualquer disciplina com código HH-Hl;==Qualquer disciplina com código HL-!:lZ==Qualquer disciplina com código HZ-1;;ê=:Qualquer disciplina com código LA-!!:=: Qualquer disciplina com código TL-

24 créditos dentre:
HZ=64Qualquer disciplina com código HZ-64
HZ062 Gênero e Sexualidade
HZ063 Antropologia,
HZ065 Antropologia
HZ066 Antropologia
HZ067 Antropologia

Organizações e Burocracia
e Direito
e História
Rural

HZ068 Corpo, Pessoa e Agência
HZ069 Raça,Etnicidade e Identidade
HZ163 Tópicos Especiais em Antropologia X
HZ165 Tópicos Especiais em Antropologia XI
EIZJ;9$Tópicos Especiais em Antropologia
HZ167Tópicos Especiaisem Antropologia
HZ].68 Tópicos Especiais em Antropologia
HZ169 Tópicos Especiais em Antropologia

Xll
Xlll
XIV
XV

l:iZ2$ã Tópicos Especiais em Antropologia XVI
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HZ266 Tópicos Especiais em Antropologia XVll
HZ267 Tópicos Especiais em Antropologia XVlll

HZ268 Tópicos Especiais em Antropologia XIX
HZ269 Tópicos Especiais em Antropologia XX

HZ365 Antropologia da Religião
HZ366 Modos de Conhecimento e suas Expressões
HZ465 Antropologia no Brasil
HZ466 Mito e Ritual
HZ467 Antropologia e Estudos de Parentesco
HZ562 Antropologia Económica

HZ565 Antropologia Urbana
HZ665 Etnologia
HZ667 Mídía. Cultura e História

HZ669 Etnologia Sul Americana
HZ861 Leitura de Monografias Antropológicas

HZ866 Antropologia e os Grupos de Idade
HZ962 Antropologia Política
HZ963 Leitura Dirigida em Antropologia l

HZ965 Leitura Dirigida em Antropologia ll
HZ966 Tópicos Especiais em Teoria Antropológica l
HZ967 Tópicos Especiais em Teoria Antropológica ll
HZ968 Monografias Clássicas
HZ969 Monografias Básicas - Brasil

18 créditos dentre:
=== Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp

08 créditos dentre:
HJ::!=:Qualquer disciplina com código HH
06 créditos dentre:

lJg== Qualquer disciplina com código HG

04 créditos dentre:
ÇE==Qualquer disciplina com código CEEE==Qualquer disciplina com código EF
El:;= Qualquer disciplina com código EL-Ee==Qualquer disciplina com código EPJ::lg==Qualquer disciplina com código HG
EIH==Qualquer disciplina com código HH
HZ: Qualquer disciplina com código HZ!:a= Qualquer disciplina com código LA-
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AB - Bacharelado em Ciências Sociais -- Política

Disciplinas Obrigatórias
CE131 Introdução à Economia para Ciências Sociais

CE730 Economia Brasileira

HZ.L41Política l: Introdução à Ciência Política
HZ].58 Sociologia de Durkheim
HZ].60 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
HZ248 Política 11:Política Brasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260 Antropologia 11:Troca, Sociedade e Estrutura
HZ345 Política 111:
Teorias do Estado
EIZgãgSociologia de Weber
HZ360 Antropologia 111:
Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ43]. Metodologia e Técnicas de Pesquisa l
HZ63]. Estatística para Ciências Sociais
HZ447 Política IV - Tradições do Pensamento Político
HZ546 Política V - Teoria e Pesquisa em Ciência Política

Disciplinas Eletivas
32 créditos dentre:
ÇE==Qualquer disciplina com código CE-EE==Qualquer disciplina com código EF-E!:= Qualquer disciplina com código EL-Ee==Qualquer disciplina com código EP-gE== Qualquer disciplina com código GF-Hg== Qualquer disciplina com código HG]J!:l==Qualquer disciplina com código HH-111:==
Qualquer disciplina com código HL-lJZ==Qualquer disciplina com código HZ-!:ê== Clualquer disciplina com código LA-!!:== Qualquer disciplina com código TL-

24 créditos dentre:
=== Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
18 créditos dentre:
HZ140PartidosPolíticos
HZ240Democraciae Cidadania
HZ249 Pensamento Político: Debates Contemporâneos
HZ340 Política e Direito l
HZ346 Política e Direito ll

HZ348Teorias da Ação Coletiva e Movimentos Sociais
HZ440 Trabalho e Sindicalismo
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HZ540PolíticasPúblicas
HZ640 Pensamento Político Brasileiro
HZ740 Regimes e Sistemas Políticos Comparados
HZ840Estado e Reformas Económicasno Capitalismo Contemporâneo
HZ940 Estado, Nação e Nacionalismo
HZ942 Relações Internacionais

08 créditos dentre:
Eltl=: Qualquer disciplina com código HH

06 créditos dentre:
]:!g== Qualquer disciplina com código HG
04 créditos dentre:
ÇE==Qualquer disciplina com código CEEE==Qualquer disciplina com código EFEl:= Qualquer disciplina com código EL-Ee= Qualquer disciplina com código EP1::1g==
Qualquer disciplina com código HG
ElH==Qualquer disciplina com código HH
11Z:=Clualquer disciplina com código HZ!;ê== Qualquer disciplina com código LA
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AC - Bacharelado em Ciências Sociais -- Sociologia
DisciplinasObrjggtória$
CE13]. Introdução à Economia para Ciências Sociais
CE730 Economia Brasileira

HZ].41 Política l: Introdução à Ciência Política
HZ].58 Sociologia de Durkheim
HZ].60 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura

HZ248Política 11:PolíticaBrasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260Antropologia 11:Troca, Sociedadee Estrutura
HZ345Política 111:
Teoriasdo Estado
HZ358 Sociologia de Weber
HZ360 Antropologia 111:
Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ431 Metodologia e Técnicas de Pesquisa l
HZ63]. Estatística para Ciências Sociais
HZ555 Pensamento Social do Brasil
HZ657 Sociologia Contemporânea l

Disciplinas Eletíygl
32 créditos dentre:
ÇE==Qualquer disciplina com código CE-EE= Qualquer disciplina com código EF-El::= Qualquer disciplina com código EL-Ee==Qualquer disciplina com código EP-gE= Qualquer disciplina com código GF-Hg== Qualquer disciplina com código HGEIH=: Qualquer disciplina com código HH-1::11:==
Qualquer disciplina com código HL-HZ==Qualquer disciplina com código HZ-!:A==Qualquer disciplina com código LA-lEl:= Qualquer disciplina com código TL-

28 créditos dentre:
!:lZ=:EQualquer disciplina com código HZ-5
12 créditos dentre:
=== Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
08 créditos dentre:
H!:!==Qualquer disciplina com código HH
06 créditos dentre:
1::1g==
Qualquer disciplina com código HG
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06 créditos dentre:

ÇE= Qualquer disciplina com código CEEE==Qualquer disciplina com código EFEl;;= Qualquer disciplina com código EL-Ee== Qualquer disciplina com código EPHg== Qualquer disciplina com código HG
Hl:l==(11ualquerdisciplina com código HH
]:lZ:= Qualquer disciplina com código HZ!:a== Qualquer disciplina com código LA-

AD - Bacharelado em Ciências Sociais -- Geral
Disciplinas Obrigatórias
CE131 Introdução à Economia para CiênciasSociais
CE730 Economia Brasileira

HZ141 Política l: Introdução à Ciência Política
HZ158 Sociologia de Durkheim

HZ160 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
HZ248 Política 11:Política Brasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260 Antropologia 11:Troca, Sociedade e Estrutura
HZ345 Política111:
Teoriasdo Estado
HZ358

Sociologiade Weber

HZ360 Antropologia 111:
Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ431 Metodologia e Técnicas de Pesquisa l
HZ631 Estatística para Ciências Sociais

Disciplinas Eleljyêg
32 créditos dentre:
ÇE==Qualquer disciplina com código CE-EE==Qualquer disciplina com código EF-E!:= Qualquer disciplina com código EL-Ee==Qualquer disciplina com código EP-gE== Qualquer disciplina com código GF-!:!g== Qualquer disciplina com código HG!:!!:Í:= (qualquer disciplina com código HH-Hl::= Qualquer disciplina com código HL-EIZ==Qualquer disciplina com código HZ-!:ê== Clualquer disciplina com código LA--

!!:== Qualquer disciplina com código TL-

24 créditos dentre:
== Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
22 créditos dentre:
]:!Z==Qualquer disciplina com código HZ35

36

12 créditos dentre:

ÇE==Qualquer disciplina com código CEEE==(qualquerdisciplina com código EFE!:= Qualquer disciplina com código EL-Ee==Qualquer disciplina com código EP1:!g==Qualquer disciplina com código HG
13]:!==Qualquer disciplina com código HH
!:lZ==Qualquer disciplina com código HZ1;;ê==Qualquer disciplina com código LA-

08 créditos dentre:
HJ:l==Qualquer disciplina com código HH
06 créditos dentre:
Hg== Qualquer disciplina com código HG--

Curso AH - Licenciatura em Ciências Sociais
3.225 horas 215 créditos

Disciplinas obrigatórias do núcleo comum - 65 créditos = 975 horas
ÇEIH: Introdução à Economia para CiênciasSociais - 4 créditos
CE730Economia Brasileira - 4 créditos
HZ141Política l: Introdução à Ciência Política - 5 créditos
HZ158 Sociologia de Durkheim - 5 créditos
HZ].60 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura - 5 créditos
HZ248Política 11:Política Brasileira - 5 créditos
HZ258 Sociologia de Marx - 5 créditos
HZ260 Antropologia 11:Troca, Sociedade e Estrutura - 5 créditos
HZ345 Política 111:
Teorias do Estado - 5 créditos
HZ358Sociologia de Weber - 5 créditos
HZ360Antropologia 111:
Teorias e Experimentações Etnográficas - 5 créditos
HZ4:31Metodologia e Técnicas de Pesquisa 1- 8 créditos
HZ63]. Estatística para Ciências Sociais - 4 créditos
Disciplinas obrigatórias da Licenciatura - 42 créditos = 630 horas
HZ339 Educaçãoe Questões Demográficas - 6 créditos
HZ349 Políticas Públicas Educacionais - 6 créditos
HZ359 Educação e Sociedade - 8 créditos
HZ369 Ensino de Antropologia: temas e conceitos fundamentais

EL2].3 Libras e Educaçãode Surdos - 4 créditos
Ej:!Q5Tecnologias e ProcessosEducativos - 6 créditos
HZ-- Oficinas de leitura e escrita em humanidade$364créditos

8 créditos

37

18créditosdentre:270horas
EL212 Política Educacional: Organização da Educação Brasileira
EL485 Filosofia e História da Educação
EL5].]. Psicologia e Educação
EL683 Escola e Cultura

08 créditos dentre: 120 horas
EP].07Introdução à Pedagogia- Organização do Trabalho Pedagógico
EPl10 História da Educação l
EP].30 Filosofia da Educação l

EP].44Metodologia da Pesquisaem Ciências da Educação l
EP].52 Didática - Teoria Pedagógica

EP162Escolae Currículo
EP164 Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar
EP315 Pesquisa e Prática Pedagógica l
EP340 Sociologia da Educação l

EP347 Educação, Cultura e Linguagens
EP348 Educação Especial e Inclusão
EP372 Avaliação
EP377Planejamento Educacional e EstágioSupervisionado em Gestão Escolar
EP814Seminário de Educação,Cultura e Artes
EP887 Educação Não Formal

Estágios-- 32 créditos = 480 horas
EL774EstágioSupervisionado 1- 8 créditos
EL874Estágio Supervisionado ll - 8 créditos
HZ103 Estágio Supervisionado em Ciências Sociais l 8 créditos
HZ104 Estágio Supervisionado em Ciências Sociais ll 8 créditos
Disciplinas eletivas:
30 créditos dentre: 450 horas

CE-- Qualquer disciplina com código CEEF-- Qualquer disciplina com código EFEL-- Qualquer disciplina com código ELEP-- Qualquer disciplina com código EPGF--(:qualquer disciplina com código GFHG-- Qualquer disciplina com código HGHH-- Qualquer disciplina com código HH-HL-- Qualquer disciplina com código HL-HZ-- Qualquer disciplina com código HZ-LA-- Qualquer disciplina com código LA-TL-- Qualquer disciplina com código TL-

10 créditos dentre: 150 horas
--- Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
06 créditos dentre: 90 horas

37

38

HH.

Qualquer disciplina com código HH

04 créditosdentre:60 horas
HG-- Qualquer disciplina com código HG

38
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ANEXO2

Ementário das disciplinas oferecidas pelos Docentes dos Cursos de Graduação em
Ciências Sociais

Depto. de Antropologia Depto. de Ciência Política Depto. de Sociologia Depto. de
Demografia

39
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Disciplinas cujo oferecimento não é vinculado a nenhum Departamento específico.
OBRIGATÓRIAS PARA O CURSO AH

Licenciatura em Ciências Sociais -- Geral

HZ103- Estágio Supervisionado em Ciências Sociais l
OF:S-].T:000 P:002 L:000 0:006 D:000 HS:008 SL:002 C:008

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:HZ352/ AA450
Ementa: A disciplina tem por objetivo desenvolver habilidades no ensino de Ciências Sociais, através da prática de
atividades de ensino, tanto no sistema oficial de ensino como em espaços não formais, quando autorizados pela
Comissão de Graduação em Ciências Sociais, e da reflexão sobre essas experiências, sob orientação de docente

responsávelpela disciplina.
HZ104 - Estágio Supervisionado em Ciências Sociais ll
OF:S-2T:000 P:002 L:000 0:006 D:000 HS:008SL:002 C:008 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ103
Ementa: A disciplina tem por objetivo desenvolver habilidades no ensino de Ciências Sociais, através da prática de
atividades de ensino, tanto no sistema oficial de ensino como em espaços não formais, quando autorizados pela
Comissãode Graduação em Ciências Sociais, e da reflexão sobre essas experiências, sob orientação de docente

responsávelpela disciplina.

OBRIGATÓRIAS
PARAOSCURSOS12(Engenharia Civil) e 34(Engenharia de Computação)
HZ291- Tópicos Especiaisde Humanidades l
OF:S-l T:002 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: Não há

Ementa: O curso é dedicado a uma introdução das relações entre ciência, tecnologia e a sociedade contemporânea. Será
dada ênfase especial ao caso brasileiro, tentando mostrar como se concretizam essas relações num contexto específico.
A abordagem será interdisciplinar, através de uma contribuição da Antropologia, da Ciência Política, da História e da
Sociologia. Obs.: Sendo uma disciplina reservada aos cursos de Engenharia, nos quais consta como eletiva em seus
currículos, os alunos de Humanidades, Artes e do Curso de Filosofia não poderão cursar esta disciplina.

HZ292- Tópicos Especiaisde Humanidades ll
OF:S-2T:002 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa: Filosofia da ciência. Elementos de sociologia. Sociologia rural. Antropologia. Deontologia.
Obs.: Sendo uma disciplina reservada aos cursos de engenharia, nos quais consta como eletiva em seus currículos
alunos das Áreas de Humanidades, Artes e do curso de Filosofia não poderão cursar esta disciplina.

os

HZ293- Tópicos Especiaisde Humanidades lll
OF:S-6T:002 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa: O curso abordará a análise dos aspectos sociais das inovações tecnológicas e da pesquisa científica. No decorrer
das exposições e seminários, serão desenvolvidas análises de casos precisos, tentando incorporar um quadro de
referência comparativo entre a sociedade brasileira e o contexto internacional.
Obs.: Sendo uma disciplina reservada aos cursos de Engenharia, nos quais consta como eletiva em seus currículos, os
alunos das Áreas de Humanidades, Artes e do curso de Filosofia não poderão cursar esta disciplina.
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DISCIPLINAS ELETIVAS DE ORIENTA ÇAO
HZ700 - Monografia em Ciências Sociais
OF:S-6T:000 P:008 L:000 0:008 D:000 HS:016SL:000 C:016

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:AA200 AA475
Ementa: Elaboração de projeto de pesquisa; desenvolvimento da mesma, redação e defesa da monografia. Obs
Recomenda-se que o aluno tenha feito iniciação científica ou esteja adíantadoem pesquisas no tema proposto.
HZ701 - Monografia em Ciências Sociais l
OF:S-6T:000 P:000 L:000 0:004 D:000 HS:004 SL:000 C:004AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200 AA460
Ementa: Elaboração de prometode pesquisa.
HZ702 - Monografia em Ciências Sociais ll
OF:S-6T:000 P:000 L:000 0:012 D:000 HS:012 SL:000 C:012AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200 AA475 HZ701
Ementa: Desenvolvimento da pesquisa, redução e defesa da monografia.
HZ703 - Iniciação Científica em Ciências Sociais l
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ141 HZ158 HZ160
Ementa: Introdução à pesquisa científica sob a orientação de um docente com o objetivo de introduzir o discente na
prática da pesquisa científica no âmbito das ciências sociais. É precisoautorização de um docente responsável e a
apresentação de um prometode pesquisa que virá a ser desenvolvido; ao final da disciplina se faz necessária a
apresentação de um relatório ao docente responsável e à coordenação de curso.
HZ704 - Iniciação Científica em Ciências Sociais ll
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200 HZ703
Ementa: Pesquisacientífica sob a orientação de um docente com o objetivo de introduzir o discente na prática da
pesquisa científica no âmbito das ciências sociais em continuidade à
introdução prévia feita em HZ703 - Iniciação Científica em Ciências Sociais 1.É preciso autorização de um docente
responsável e ao final da disciplina se faz necessária a apresentação de um relatório e à coordenação de curso.
HZ705- Iniciação Científica em Ciências Sociais lll
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200 HZ704
Ementa: Pesquisacientífica sob a orientação de um docente com o objetivo de aprimorar o discente na prática da
pesquisa científica no âmbito das ciências sociais em continuidade à disciplina HZ704 - Iniciação Científica em Ciências
Sociais 11.É preciso autorização de um docente responsável e ao final da disciplina se faz necessária a apresentação de
um relatório e à coordenação de curso.
HZ706 - Iniciação Científica em Ciências Sociais IV
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200 HZ705
Ementa: Pesquisa científica sob a orientação de um docente com o objetivo de aprimorar o discente na prática da
pesquisa científica no âmbito das ciências sociais em continuidade à disciplina HZ705 - Iniciação Científica em Ciências
Sociais 111.
É preciso autorização de um docente responsável e ao final da disciplina se faz necessária a apresentação de
um relatório e à coordenação de curso.
HZ780 - Laboratório de Iniciação Científica
OF:S-6T:000 P:004 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: O laboratório será organizado em torno de projetos de iniciação científica em andamento, com ênfase nos
aspectos metodológicos e destaque às técnicas de pesquisa de campo, quando aplicável. Estes seminários organizam-se
em torno da discussão dos projetos de dissertação dos alunos de graduação, ênfase dada aos problemas mais gerais de

4]
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Ementa: Estadisciplina terá seu conteúdo e programa definidos em função das atívidades e pesquisas que se realizam no
curso de Ciências Sociais, em especial aquelas vinculadas ao Departamento de Sociologia.
HZ784 - Atividades Programadas em Ciência e Cultura IV
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Estadisciplina terá seu conteúdo e programa definidos em função das atividades e pesquisas que se realizam no
curso de Ciências Sociais, em especial aquelas vinculadas ao Departamento de Sociologia.
HZ791- Atívidades Científico-Culturais e de Ensino l
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou
científicas jprodução cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada; visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e afinsl.

HZ792- Atividades Científico-Culturais e de Ensino ll
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS;002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou

científicas jprodução cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada;visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e
in
afinsl

HZ793 - Ativídades Científico-Culturais e de Ensino lll
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em ativídades artísticas, culturaus, de ensino ou

científicas jprodução cultural, mostra Individual e coletiva em
instituição especializada; visitas monitoradas a exposições e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários

e atins].
HZ794 - Ativídades Científico-Culturais e de Ensino IV
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou

científicas jprodução cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada;visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e afinsl.
HZ795 - Atividades Científico-Culturais e de Ensino V
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou

científicas jprodução cultural, mostra individual e coletiva em
instituição especializada; visitas monitoradas a exposições e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários

e afinsl.
HZ796- Atividades Científico-Culturais e de Ensino VI
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou

científicas(produção cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada;visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e afinsl.
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ELETIVAS

HZ060 - Trabalho de Campo Dirigido
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200 HZ360
Ementa: Pesquisa de campo, sob orientação do professor.

HZ061- Trabalho Dirigido
OF:S-6T:000 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré:Req.:AA200 HZ360
Ementa: Pesquisabibliográfica e/ou de campo, sob orientação do professor.
HZ062 - Gênero e Sexualidade
OF:S,6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Este curso pretende situar o campo conceptual e as possibilidades de pesquisa abertas pelos estudos de gênero
e sexualidade. Nas discussões das diferentes perspectivas deste estudo estarão incluídos temas como desnaturalízação
das diferenças sexuais, o caráter relacional das definições de gênero e a importância destas perspectivas para as teorias
sacia is

HZ063- Antropologia, Organizações e Burocracia
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina propõe explorar novos problemas e conceitos para uma antropologia das organizações. Nesse

sentido, faz-sefundamental perguntar o que uma abordagem etnográfica terá a acrescentara temas como: a presença
massiva das instituições na vida social; a constituição de redes de relações inter-organizacionais diversas; seus
encadeamentos e Interrupções; as noções de serviço público e privado; as noções de vigilância e controle burocráticos.

HZ065- Antropologia e Direito
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: A constituição do campo de estudos sobre a relação entre normas, sociedade e cultura, modalidades de
administração de conflitos e produção da verdade. Tópicos sugeridos: violência, criminalidade e segurança; história da
criminalização de práticas socioculturais; etnografias no campo jurídico; justiça, direitos humanos e diversidade cultural
pluralismo jurídico na América Latina.
flZ066 - Antropologia e História
C)F:S-6T;004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200

Ementa: A relação entre perspectivas diacrõnicas e sincrânicas
na formação das Ciências Sociais, seus desdobramentos e debates atuais. Tópicos sugeridos: Evolucionismo, Etnohistória;

Etnografia,história e memória; Estruturalismo e história; Cultura, estrutura e evento; História de longa duração;
Microhistória; História cultural.
HZ067- Antropologia Rural
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina explora as abordagens antropológicas acerca do rural e sua construção como objeto de estudo.
Além de tratar das fomulações clássicassobre sociedades agrárias e camponesas, aborda a crise do próprio conceito de
sociedade agrária e do campeslnato e as recomposições do rural como objeto através dos processos sociais em curso em
contextos nacionais e internacionais que, por um lado, trouxeram para o campo questões como meio-ambiente,
etnícídade e gênero e, por outro lado, possibilitaram a emergência de novos atires sociais.
HZ068 - Corpo, Pessoa e Agência
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
45
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Ementa: A noção de pessoa e a de técnicas do corpo em Marcel Mauss são referências clássicas. Recentemente, cresce a
literatura antropológica sobre pessoa, nome, corpo, agência humana(e pós- humana). Esta disciplina focalizará estas

contribuições e discutirá a relação entre corpo e mente o natural e o social(e, ou, culturall, modos de conhecimento e
cosmalogias, gênero, tecnologias, subjetividade e intersubjetividades.

HZ069- Raça,Etnicidade e Identidade
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Raça e etnicidade, como conceitos e como articuladores de diferenças e identidades, indicam distintos embates,
como, por exemplo, entre biologia, cultura, e política. Contextualizar estes conceitos, seus usos e embates científicos e
políticos, serão os objetivos desta disciplina.

HZ163- Tópicos Especiaisem Antropologia X
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ164- Tópicos Especiais em Antropologia l
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Antropologia.
HZ165 - Tópicos Especiais em Antropologia XI
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ166 - Tópicos Especiais em Antropologia Xll

OF:S-6T:004 P:000L:0000:000 D:000 HS:004SL:004C:004AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ167- Tópicos Especiaisem Antropologia Xlll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ168 - Tópicos Especiais em Antropologia XIV
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ169 - Tópicos Especiais em Antropologia XV
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no
departamento de Antropologia.
HZ264- Tópicos Especiaisem Antropologia ll
C)F:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
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Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Antropologia.
HZ265 - Tópicos Especiais em Antropologia XVI
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo

desenvolvidasno departamento de Antropologia.
HZ266 - Tópicos Especiais em Antropologia XVll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ267 - Tópicos Especiais em Antropologia XVlll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Estadisciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ268 - Tópicos Especiais em Antropologia

XIX

OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no
departamento de Antropologia.
HZ269 - Tópicos Especiais em Antropologia XX
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Antropologia.
HZ364 - Tópicos Especiais em Antropologia lll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Antropologia.
HZ365 - Antropologia da Religião
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: O estudo da diversidade dos sistemas e experiências religiosas em diferentes tipos de sociedades, incluída aí a

atualidade das nossaspróprias culturas. O curso envolve também a leitura crítica de Teorias Antropológicas da Religiãoe
o seu diálogo com teorias de Ciências Afins.
HZ366 - Modos de Conhecimento e suas Expressões
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina tem como objetivo aprofundar discussões e estimular pesquisa e invenção conceptual e
metodológica sobre os modos de percepção, de compreensão e símbolização do mundo e da vida. Quanto às expressões,
serão exploradas, particularmente, mas não unicamente, as expressões narrativas, música, imagens e objetos, e suas
relações com a experiência. Biografias, etnografias, coleções e acervos deverão ser explorados nestas discussões em sua

parte mais experimental, na forma de um atelier de pesquisa.
HZ464 - Tópicos Especiais em Antropologia IV
OF:S-6T:004 P:OOO
L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:O044y:N EX:SFM:75%
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Pré-Req.: HZ360/ AA200

Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Antropologia.
HZ465- Antropologia no Brasil
OF:S-6T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200

Ementa: Cursoque visafamiliarizar os estudantes com astradições da disciplina no Brasil,no contexto mais amplo da
história da antropologia. A bibliografia incluirá análises dos aspectos institucionais - museus, centros e faculdades onde

os
antropólogos desenvolveram seus trabalhos de pesquisa e ensino metodológicos e teóricos dessa história.
HZ466 - Mito e Ritual
OF:S-6T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Curso que aborda as principais vertentes teóricas, racionalistas e não racionalistas, na análise antropológica do

mito e do rito.
HZ467 - Antropologia e Estudos de Parentesco
OF:S-6T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: A emergência dos estudos de parentesco na disciplina antropológica. A teoria dos grupos de unifiliação e a
teoria da aliança de casamento. Questões clássicas e recentes, modelos e métodos.
HZ562 - Antropologia Económica
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: O curso deve introduzir o objeto da definição da Antropologia Económica, seus programas de pesquisa, seus
temas, seus métodos e suas aplicações. Abordará a comparação entre sistemas económicos e aspectos da economia

informal moderna.
HZ564 - Tópicos Especiaisem Antropologia V
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Antropologia.
HZ565 - Antropologia Urbana
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina visa analisar a formação de uma tradição de estudos sobre "fenómenos urbanos" nas ciências
sociais e, em particular, na antropologia, a partir das experiências sociais da modernidade. A dicotomia rural/urbano. De
uma ciência social do urbano aos estudos sociológicos nas cidades.
HZ664 - Tópicos Especiais em Antropologia VI
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Antropologia.
HZ665 - Etnologia
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Estadisciplina abordará a construção de um repertório de temas clássicos de estudo, assim como as principais
temáticas e debates atuais em etnologia, enfocando, principalmente, as sociedades indígenas. Tópicos sugeridos:
estrutura social e parentesco, cosmologia e mitologia, corpo e noção de pessoa, identidades e etnogênese, etnopolítica e

transformações contemporâneas.
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Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Antropologia.
HZ965 - Leitura Dirigida em Antropologia ll
OF:S-6T:000 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200 HZ963
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Antropologia ou em áreas conexas. A leitura
é dirigida por um professor do Departamento de Antropologia. O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá,
no ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma
de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.

HZ966- Tópicos Especiaisem Teoria Antropológica l
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ360/ AA200
Ementa: Cursomonográfico cujo objetivo é aprofundar questões ou autores relevantes na teoria antropológica
HZ967 - Tópicos Especiais em Teoria Antropológica ll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Curso monográfico cujo objetivo é aprofundar questões ou autores relevantes na teoria antropológica

HZ968- Monografias Clássicas
OF:S-6T:002 P:002L:0000:000 D:000 HS:004SL:002C:004AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:AA200 HZ360
Ementa: Estudo em profundidade de monografias antropológicas clássicas;discussão sobre teorias e métodos na

antropologia social.
HZ969 - Monografias Básicas - Brasil
OF:S-6T:002 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:002 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:AA200 HZl-60 HZ260 HZ360
Ementa: Estudo em profundidade de monografias clássicas sobre o Brasil, como base para discussões de método e teoria
em antropologia e em disciplinas afins.

Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Ciência Política
OBRIGATORIAS PARA OS CURSOSAA, AB, AC, AD e AH

HZ141 - Política l: Introdução à Ciência Política
OF:S-l T:004 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa: O objeto da Ciência Política. O poder político. A ação política.
HZ248 - Política 11:Política Brasileira
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ141
Ementa: Rupturas políticas no Brasil contemporâneo: 1891,
1930,]-937, 1945, 1964 e 1985. Exame do debate existente na bibliografia sobre esses temas. As transformações
verificadas no Estado e no regime político e suas relações com a sociedade e a economia.
HZ345 - Política 111:
Teorias do Estado
OF:S-].T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ141
Ementa: FundarRentos teóricos da análise do Estado contemporâneo. A relação entre o Estado e a sociedade civil
e classessociais. A questão da burocracia. As estruturas do Estado moderno.
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OBRIGATÓRIAS PARA O CURSO AB

Bacharelado em Ciências Sociais -- Ciência Política

HZ447 - Política IV - Tradições do Pensamento Político
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200

Ementa:A disciplina trata de quatro tradições do pensamento político moderno e contemporâneo: o absolutismo
monárquico, o liberalismo, o republicanismo e o socialismo. A disciplina visa propiciar tanto a formação nos autores

fundamentais do pensamento político moderno, quanto a introdução aos debates anuaisem teoria política,
possibilitando aos estudantes uma iniciação à pesquisa nessa área.
HZ546 - Política V - Teoria e Pesquisa em Ciência Política
OF:S-l T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Este curso tem como supostos os desdobramentos da relação entre teoria e pesquisa, a afirmação de que teoria
e empina não são dissociadas, e a idéia de que a escolha teórica está associada à escolha de métodos para compreensão
do objetivo de estudo selecionado. Apresentação de abordagens da Ciência Política, por exemplo: correntes do
institucionalismo, escolha racional, marxismo, pluralismo, cultura política, etc. Apresentação de métodos associados à
pesquisa qualitativa e quantitativa, colete de dados, processamento e análise
OBRIGATÓRIA PARA O CURSO AH

Licenciatura em Ciências Sociais -- Geral

HZ349 - Políticas Públicas Educacionais
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:00]. D:000 HS:005 SL:004 C:005 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req: HZ345 HZ358 HZ360/ AA200
Ementa: Políticas públicas educacionais: conceitos e noções basilares. Trajetória das políticas educacionais no Brasil e a
questão do financiamento. Sistemas de ensino, díretrizes curriculares e dimensão federativa. Políticas específicas em
cada nível de ensino. Ensino público e ensino privado. Escola, gestão e projeto político-pedagógico.

ELETIVAS

HZ140 - Partidos Políticos
OF:S-2T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ345/ AA200
Ementa: Essecurso percorre, na sua primeira parte, os três mais importantes enfoques teóricos sobre partidos políticos
o marxista, o organizacional e institucional. Na segunda parte, trata de sistemas partidários, dando enfoque ao

funcionamento dos partidos em sistemas competitivos e não competitivos.
HZ142 - Tópicos Especiais em Ciência Política X
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ143 - Tópicos Especiais em Ciência Política XI
C)F:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ144 - Tópicos Especiais de Ciência Política l
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Política.
HZ145 - Tópicos Especiais em Ciência Política Xll
0F:S-6 T:004 P:OOO
L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:O04$Y:N EX:SFM:75%

HZ247 - Tópicos Especiais em Ciência Política XX
C)F:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200

Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Ciênciapolítica.
HZ249 - Pensamento Político: Debates Contemporâneos
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ14].
Ementa: O objetivo do curso é apresentar tendências contemporâneas do pensamento político e debates teóricos que
marcaram o campo da ciência política nas últimas décadas.
HZ340 - Política e Direito l
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: A disciplina tem o objetivo de introduzir o estudante de ciências sociais nos temas e debates no campo das

relaçõesentre política e direito. O curso tem uma parte fixa com o objetivo de introduzir os estudantes aos autores e
temas fundamentais no campo, e uma parte variável, na qual diferentes temas serãotratados, com o objetivo de
propiciar aos estudantes o
conhecimento de temas, conceitos e técnicas de pesquisa atuais no campo.
HZ342 - Teoria do Estado l
OF:S-].T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: CE151 HZ252/ CE161 HZ252

Ementa: Fundamentos teóricos da análise do Estado contemporâneo. A relação entre Estado e a sociedade civil
Estado e classessociais. A questão da burocracia. As estruturas do Estado moderno.
HZ344 - Tópicos Especiais de Ciência Política lll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Política.
HZ346 - Política e Direito ll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: A disciplina tem o objetivo de introduzir o estudante de ciências sociais nos temas e debates no campo das

relaçõesentre política e direito. O curso tem uma parte fixa com o objetivo de introduzir os estudantes aos autores e
temas fundamentais no campo, e uma parte variável, na qual diferentes temas serãotratados, com o objetivo de
propiciar aos estudantes o conhecimento de temas, conceitos e técnicas de pesquisa atuais no campoHZ348 - Teorias da Ação Coletíva e Movimentos Sociais
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ345/ AA200
Ementa: Paradigmas de análise sobre ação coletiva e movimentos sociais nos Estados Unidos e Europa e seus

desdobramentosmais recentes.
HZ440- Trabalho e Sindicalismo
C)F:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ345/ AA200
Ementa: O conceito de trabalho. Transformações nas relações de trabalho. formas de organização e representação de
interesses dos trabalhadores. Formas de ação sindical. Desafios do sindicalismo.
HZ442- Estado e Desenvolvimento l
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.: AA200
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000:t09..
Ementa: Estado e sistema político. O Estado imperial. A queda do regime liberal. O Estado republicano e o sistema
político oligárquico. A crise oligárquica: a revolução de 30.
HZ444 - Tópicos Especiais de Ciência Política IV
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Política.
HZ445 - Teoria dos Partidos e Sistemas Partidários
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Essecurso percorre, na sua primeira parte, os três mais importantes enfoques teóricos sobre partidos políticos
o marxista, o organizacional e institucional. Na segunda parte, trata de sistemas partidários, dando enfoque ao

funcionamento dos partidos em sistemas competitivos e não competitivos.
HZ540 - Políticas Públicas
OF;S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ345/ AA200
Ementa: Introduzir a temática das políticas públicas com base nas experiências contemporâneas do Estado de Bem-Estar
Social. Examinar as principais abordagens com relação à formulação, implementação, legitimação e avaliação das
políticas públicas. Analisar o papel das políticas públicas em relação ao processo de formação da cidadania democrática e
os desafios da gestão participativa.
HZ542 - Estado e Desenvolvimento ll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: O eixo será a identificação das formas políticas e dos seus processos de conservação e transformação
correspondentes à fase de industrialização no Brasil de 1930 a 1964 e no pós-64. Economia e sociedade. O Estado de
base populista. Desenvolvimentismo e o populismo. O colapso do populismo. 1964 e as novas formas de Estado e regime

no Brasil.A crise do regime autoritário.
HZ544 - Tópicos Especiais de Ciência Política V
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Política.
HZ545- Teoria das Elites
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: A emergência de uma teoria das elites; a reincorporação parcial da teoria das elites pela corrente neoliberal; a
reincorporação crítica(de esquerdas do conceito de elite pelas correntes anglo-saxãs radical e marxista. Conclusão:
reflexão sobre o caráter eventualmente complementar ou contraditório do conceito de elite e seus pressupostos

teóricos fundamentais, com relaçãoàs teorias do estado burocrático moderno(Weberl e do burocrático-capitalista
IPoulantzasl.
HZ640- Pensamento Político Brasileiro
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: Introdução ao estudo das principais linhagens do pensamento político no Brasil nos séculos XIX e XX, como: o
liberalismo, o conservadorismo, o autoritarismo, o marxismo, o desenvolvimentismo, o nacionalismo etc. A disciplina
procura articular a análise de obras clássicas e seu impacto na compreensão dos períodos críticos da formação do estado

no Brasil.
HZ642 - Partidos Políticos rlo Brasil
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: O sistema político no Império. República: Estado e 3i4tema político; processo político-partidário; partidos e
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regionalismo. 1930-1945: a Revolução de 30 e os partidos; A.L.N.; Integralismo. 1945-1964: populismo; o sistema
partidário. O pós 1964: Estado autoritário e sistema político;
bipartidarismo e reorganização partidária.
HZ644- Tópicos Especiais de Ciência Política VI
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Política.
HZ646- A América Latina e o Sistema Internacional
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.: AA200
Ementa: Análise comparada das políticas exteriores dos países latino-americanos e do papel exercido pelo continente na

sistema internacional.
HZ740- Regimes e Sistemas Políticos Comparados
DF:S-61':004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ345/ AA200
Ementa: A disciplina tem como objetivo desenvolver conceitos e reflexões necessários à compreensão do processo de

construção dos estados modernos. Paraisto enfatizará, de uma perspectiva histórica e teórica, a relação entre o
desenvolvimento dos sistemas políticos contemporâneos e os principais tipos de regime político. Nesta perspectiva
comparada, ênfase especial será atribuída ao sistema político brasileiro.
HZ741 - Regimes Políticos
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Estecurso trata do funcionamento de regimesdemocráticos, autoritários e totalitários, tendo como pano de
fundo as concepções teóricas básicas de democracia e ditadura no século XX.
HZ742 - Movimentos Sociais e Participação Política no Brasil
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Análise das condições do surgimento, evolução e dinâmica dos movimentos sociais urbanos no período
republicano, e de sua articulação com o sistema político nacional.

HZ744- Tópicos Especiaisde Ciência Política Vll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Política.
HZ745- Ideologia, Política e Sociedade
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Ideologias e classessociais. Ideologia e conflitos sociais. Poder de Estado, hegemonia e ideologia Ideologia e

RegimesPolíticos.
HZ746- Teoria do Estado de Bem-Estar Social
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Análise das origens, expansão e crise do "Estado de Bem-Estar Social", a partir de diferentes enfoques teóricos

e/ou casosnacionais.
HZ840 - Estado e Reformas Económicas no Capitalismo

Contemporâneo
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
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Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Ciência Política ou em áreas conexas. A

leitura é dirigida por um professor do Departamento de Ciência Política.
O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no ato da matrícula, a carta de aceitação do professor e a
apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido
HZ946 - Leitura Dirigida em Ciência Política ll
OF:S-6T:000 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: Realizaçãode programa de leitura sobre tema escolhido na área de Ciência Política ou em áreas conexas. A

leitura é dirigida por um professor do Departamento de Ciência Política.
C)Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no ato da matrícula, a carta de aceitação do professor e a
apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido
Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Sociologia

Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Sociologia
OBRIGATORIAS PARA OS CURSOSAA, AB, AC, AD e AH

HZ158 - Sociologia de Durkheim
OF:S-l T:004 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa:Num primeiro momento pretende-se passarao aluno uma breve introdução à Sociologiae, posteriormente, o
curso terá como foco a teoria da objetividade do fato social, a teoria da representação coletiva como consequência da
organização social e a teoria dos princípios básicos que constituem a organização e montam os diferentes tipos de
sociedade. Essasteorias serão seguidas até as leituras recentes de Durkheim no atual debate

sobre o social.
HZ258 - Sociologia de Marx
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa: O curso pretende apresentar pontos fundamentais daformulação teórica de Marx, através da leitura de textos
clássicos.Tratamento da gênese do pensamento, de aspectos centrais de sua crítica de economia política e de sua

produção propriamente política.
HZ358 - Sociologia de Weber
OF:S-].T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa: O curso sobre o pensamento de Weber aborda alguns aspectos da obra desse autor mais diretamente
relacionados à tradição do pensamento sociológico. Os temas abordados são ideologias, onde se discutem a concepção

weberiarla de "espírito de capitalismo", fundamentos de teoria social, política e metodológica. Pretende-setambém
utilizar textos de cientistas sociais brasileiros que utilizam categorias de Weber na análise de

nossasociedade.
OBRIGATORIASPARA O CURSOAC -- Bacharelado em Ciências Sociais -- Sociologia
HZ555 - Pensamento Social do Brasil
OF:S-l T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ358/ AA200
Ementa: O curso tratará da contribuição dos autores de diferentes correntes de pensamento no Brasil. Serão examinados
os processos de sistematização e institucionalização da Sociologia no Brasil, Ciências Sociais e Desenvolvimento, Ciências
Sociais e Dependência. Serão analisados vários processos: anos 30 jenfrentamentos teóricos resultantes da nova
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configuração política, social,econâmicaj; anos 60 jdebates sobre desenvolvimento e o papel do ISEB;a escola paulista e
a articulação das teses sobre cidadania/ industrialização/dependências.
HZ657 - Sociologia Contemporânea l
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:002 D:000 HS:006SL:004 C:006 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ358/ AA200
Ementa:Trata-se de um primeiro momento do curso em que se pretende passarao aluno o conhecimento: al da
continuidade dos temas clássicosna obra dos autores contemporâneos; bl de temas novos, que emergem no debate
atual
OBRIGATÓRIA PARA O CURSO AH

Licenciatura em Ciências Sociais -- Geral

HZ359 - Educação e Sociedade
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:00]. D:000 HS:005SL:004 C:005 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req: HZ345 HZ358 HZ360/ AA200
Ementa: A educação como objeto de análise e investigação da Sociologia a partir da contribuição de autores clássicos e
contemporâneos no que se refere às relações entre educação e sociedade e uma sociologia da educação. Estudo das
interpretações relativas à escola, aos sistemas de ensino e aos diferentes processos educacionais existentes na sociedade
A pesquisa sociológica sobre educação no Brasil e em outros contextos escolares.
ELETIVAS

HZ153 - Tópicos Especiais em Sociologia X
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ154 - Tópicos Especiais em Sociologia l
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

conjunto de Sociologia.
HZ155 - Tópicos Especiais em Sociologia XI
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ156 - Tópicos Especiais em Sociologia Xll
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200

Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento

de Sociologia.

HZ157- Tópicos Especiais em Sociologia Xlll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ159 - Tópicos Especiais em Sociologia XIV
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ252- Sociologia: Introdução
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C)F:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:AA200
Ementa: A Sociologia como ciência. Sociologia e pensamento social no século XIX. Os princípios constitutivos dos
sistemas sociais: integração e contradição. Comunidade e sociedade. Movimentos sociais.
Obs.: Os alunos do Curso de Ciências Sociais não poderão cursar esta disciplina.
HZ253 - Introdução a Ciências Sociais
OF:S-l T:002 P:002 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:002 C:004

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:Não há
Ementa: A Sociologia como ciência. Sociologia e pensamento social no século XIX. Os princípios constitutivos dos
sistemas sociais: integração e contradição. Estrutura de classes e estratificação social. Ideologia e movimentos sociais
Obs.: Os alunos do Curso de Ciências Sociais não poderão cursar esta disciplina.
HZ254 - Tópicos Especiais em Sociologia ll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

Departamento de Sociologia.
HZ256 - Tópicos Especiais em Sociologia XV
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ257 - Tópicos Especiais em Sociologia XVI
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ259 - Tópicos Especiais em Sociologia XVll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ352- Metodologia e Técnica de Pesquisa
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:004 D:000 HS:008SL:004 C:008 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ358/ AA200
Ementa: Trata-se de um primeiro momento do curso, onde se pretende passar ao aluno um conjunto de noções que

abordem as
diferentes vertentes teórico-metodológicas

das Ciências Sociais.

HZ353 - Tópicos Especiais em Sociologia XVlll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no
departamento de Sociologia.
HZ354 - Tópicos Especiais em Sociologia lll
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

departamento de Sociologia.
HZ356- Tópicos Especiais em Sociologia XIX
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OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ357 - Tópicos Especiais em Sociologia XX
OF:S-6T:004 P:000 L;000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ452 - Sociologia do Desenvolvimento
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200

Ementa: Do primário exportador à substituição de importações. Estagnaçãoe tentativas de superação Desenvolvimento
económico e distribuição de renda. Teoria da modernização.
Marginalidade social. Teoria da dependência. O modelo histórico latino-americano. A etapa recente.
HZ454 - Tópicos Especiais em Sociologia IV
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

departamento de Sociologia.
HZ554 - Tópicos Especiais em Sociologia V
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no

departamento de Sociologia.
HZ556 - Sociologia do Conhecimento
OF:S-l T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Exposição e análise dos diferentes sistemas de sociologia do conhecimento. Discussão da problemática da
determinação dos vários tipos de conhecimento pelas formas de existência social. Existência e consciência: a sociologia
das ideologias. Sociedade e conhecimento: a sociologia das ciências. A questão da relatividade histórica, da verdade.

HZ557 - Pensamento Social na América Latina
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: A obra de autores como Las Casas,Bolivar, Mariátequi, Octávío Paz,Euclides da Cunha, Rodo, Caio Prado Jr. e
Agustín Cueva sintetiza aspectos fundamentais da formação e transformações das sociedades nacionais e da AL como
um todo, evidenciando uma problemática que envolve: civilização e barbárie; instabilidade política crónica; sociedade
civil débil/Estado forte; etnia/povo; região/nação; federalismo/centralismo; revoluções no século XX; europeísmo,
americanismo, nacionalismo, cosmopolitismo, militarismo, liberalismo, social-democracia e socialismo.
HZ651 - Sociologia Vl: Sociologia do Trabalho
OF:S-2T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Estudo do processo de trabalho. Evolução tecnológica e relações sociais Tipos de representação e consciência

Relaçõesindustriais: empresa/estado/sindicato.
HZ652 - Sociologia Urbana
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Urbanização como processo. Organização da cidade; crescimento demográfico; migrações. A urbanização em

paísesdependentes.
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Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ855 - Sociedade e Educação
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: A formação didático-pedagógica para o ensino de Sociologia. A educação e ensino como objetos de análise e
investigação sociológica. A contribuição de autores clássicos e contemporâneos e os conteúdos próprios da disciplina no
Ensino Médio. O manejo da sala de aula a partir da seleção e avaliação de materiais e métodos para o ensino. A reflexão
sobre a escola e as práticas de ensino.
HZ856 - Formação da Sociedade Latino-Americana
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004

AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Na história social da América Latina(inclusive o Caribe), destacaram-se temas como: a gênese e as

transformações das nações; os ciclos da vida económica(economia primária exportadora, industrializaçãosubstitutiva de
importações, crescente presença do Estado nas atividades econâmícasj; as formas do Estado e os estilos de governo; a
formação do povo e as lutas sociais, destacando-se os aborígenes, os negros e os
brancos, em suas mesclas e oposições.
HZ954 - Tópicos Especiais em Sociologia IX
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no departamento de Sociologia.
HZ955 - Leitura Dirigida em Sociologia l
OF:S-6T:000 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:AA200 HZ158 HZ258 HZ358
Ementa: Realizaçãode programa de leitura sobre tema escolhido na área de Sociologia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Sociologia. O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no
ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de
avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.
HZ956- Leitura Dirigida em Sociologia ll
OF:S-6T:000 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ158 HZ258 HZ358
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Sociologia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Sociologia. O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no
ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de
avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.

Disciplinas oferecidas pelo Depto. de l)emografia
OBRIGATORIASPARA os CURSOSAA, AB, AC, AD e AH
HZ431 - Metodologia e Técnicas de Pesquisa l
OF:S-2T:002 P:002 L:000 0:004 D:000 HS:008 SL:004 C:008 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ141HZ158 HZ160
Ementa: Inserir os estudantes de Ciências Sociais no exercício da pesquisa científica, focalizando aspectos relacionados às
dimensões teórico-metodológicas, às etapas básicas da pesquisa e da elaboração de projeto de pesquisa, bem como o

delineamento e procedimentos para a reconstrução da realidade social.
HZ631- Estatística para Ciências Sociais

OF:S-2T:002 P:002L:0000:000 D:000 HS:004SL:004C:004AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.:HZ431/ AA200
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Ementa: Introduzir conceitos e técnicas básicas da estatística como instrumentos para o desenvolvimento de pesquisas

em
ciências sociais. Da definição das questões da pesquisa ao levantamento dos dados. fontes de dados secundárias e
fontes primárias. Tratamento e organização das informações.
Distribuição de frequência. Medidas de tendência e de variabilidade. Representação gráfica e tabular. Princípios da
amostragem nas ciências sociais. Introdução à probabilidade e suas principais distribuições. Medidas de correlação e

associação.
OBRIGATORIAPARA O CURSOAH -- Licenciatura em Ciências Sociais -- Geral
HZ339- Educação e Questões Demográficas
OF:S-l T:002 P:002 L:000 0:001 D:000 HS:005SL:004 C:005 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req: HZ345 HZ358 HZ360/ AA200
Ementa: Essadisciplina tem como objetivo fornecer aos alunos um conjunto de conteúdos específicos e de ferramentas
pedagógicas que permitam trabalhar em sala de aula a relação entre a educação, em seus diversos níveis, e as questões
demográficas. A disciplina é composta por três módulos. O primeiro módulo aborda os aspectos principais da dinâmica
demográfica(fecundidade, mortalidade e migraçãol. O segundo módulo aborda como estes componentes da dinâmica
demográfica se relacionam com a Educação, seja em termos de geração de demandas, seja em termos de caracterização
e avaliação do atendimento às demandas educacionais. O terceiro módulo aborda aspectos do conhecimento,
interpretação e utilização de indicadores e informações derivadas das avaliações de desempenho escolar e do sistema

educacional.
ELETIVAS

HZ133- Tópicos Especiaisem Demografia l
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: HZ631/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no
departamento de Demografia.
HZ134- Tópicos Especiaisem Demografia ll
C)F:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:HZ63]-/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas

no
departamento de Demografia.
HZ831 - Demografia e Antropologia
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa: Introdução à problemática demográfica, explorando as possibilidades de diálogo e colaboração entre
Demografia e Antropologia. Identificação das especificidades do "olhar demográfico" e do "olhar antropológico"
Questões gerais da colaboração interdisciplinar e algumas de suas modalidades específicas. Noções básicas com que
trabalha a Demografia e principais medidas demográficas, com o recurso a aulas práticas.
Temas sujeitos a abordagem interdisciplinar e alguns estudos concretos já realizados.
HZ832 - Estudos de População
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.:Não há
Ementa: Introdução à abordagem sócio-demográfica e dimensões macro e micro sociais nos estudos de população.
Oferecer noções básicas nos estudos da composição, estrutura e dinâmica das populações humanas, focalizando
conceitos, fontesde dados, técnicas e formas de mensuração básicas para o desenvolvimento dos estudos populacionais

Perspectivasteórico-metodológicas sobre: novos padrões de fecundidade,
mortalidade, migrações e alterações na composição populacional, o processo de envelhecimento, transformações do

mercado de
trabalho e situação da mulher, mudanças nas famílias e unidades domésticas.
HZ833 - Estudos Urbanos
OF:S-6T:004 P:000 L:000 0:000 D:000 HS:004SL:004 C:004 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: Não há
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Ementa: Esta disciplina visa introduzir o aluno no debate teórico e metodológico sobre a análise e compreensão do

processode
urbanização, o crescimento das cidades e as características e consequências deste fenómeno. Serão apresentadas
algumas linhas teóricas e autores representativos do pensamento sobre a questão urbana, com ênfase no caso brasileiro
e em temas
importantes com a metropolização, a relação entre o rural e urbano, a migração, segregação socíoespacial, pobreza,

vulnerabilidade etc. Também serão apresentadasformas de análise empírica dos fenómenos a partir do uso de dados
existentes.

HZ935- Leitura Dirigida em Demografia l
OF:S-6T:000 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:002SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%

Pré-Req.: AA200
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Demografia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Demografia. O
Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a
apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.

HZ936- Leitura Dirigida em Demografia ll
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 0:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:SFM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ935

Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Demografia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Demografia. OCoordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no

ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação,por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de
avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.

Disciplinas oferecidas pelct Faculdade de Educação

EL213 - LIBRAS e Educação de Surdos
Conhecimentos teórico-práticos introdutórios de LIBRAS e dos parâmetros que a caracterizam como

língua; constituição do sujeito surdo pela LIBRAS; história da educaçãoe as organizaçõesdos
movimentos políticos dos surdos; comunidades surdas e suas produções culturais; abordagens
educacionais no ensino da pessoa surda; projetos de educação bilíngue; leis de acessibilidade e de
garantia à educação.

EL105 -- Tecnologias e ProcessosEducativos
Abordagem interdisciplinar e cultural, propondo-se o tratamento das mídias e das tecnologias de
comunicação e informação, como parte dos processos educativos amplos. Os alunos vivenciarão
situações práticas que os levarão a refletir, criticamente, as tecnologias na educação.

EL 212 - Política Educacional: Organizaçãoda EducaçãoBrasileira
Estudo analítico das políticas educacionais no Brasil com destaque para: a política educacional no
contexto das políticas públicas; organização dos sistemas de ensino considerandoas peculiaridades
nacionais e os contextos e legislação de ensino; organização da educaçãobásica e do ensino superior.

EL683 - Escola e Cultura
Dimensões da escola e da cultura na Pesquisa e no Conhecimento em Educação
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EL 485 -- Filosofia e História da Educação

Estudo das transfomlações históricas da sociedade e da educaçãobrasileira, com ênfase nas principais
concepções 6tlosóHlcaspresentes no pensamento educacional brasileiro.
EL51 1 - Psicologia e Educação

Contribuições da Psicologia para o estudo e compreensãode questõesrelacionadas à Educação,
considerando as possibilidades de atuação dos estudantes em sua área de formação

EP107 Introdução à Pedagogia - Organização do Trabalho Pedagógico
O objetivo das ciências da educação.O problema da unidade, especificidade e autonomia das ciências

da educação.A educaçãocomo ponto de partida e de chegadados estudose das reflexõesdos
cientistas.

A

contribuição

das ciências

para

a

explicação

e

compreensão

da

educação.

Contextualização histórica da Pedagogia no Brasil - o curso de Pedagogia da Unicamp.

EPl10 História da Educação l
Introdução à História da Educação. Bases epistemológicas, metodológicas e teóricas da História e
História da Educação. Fundamentos da História e História da Educação e da pedagogia: na
antiguidade, na medievalidade, na modernidade e na contemporaneidade geral e no Brasil.
EP130 Filosofia da Educação l
Introdução à íilosoüa mediante sua caracterização em face de outras fomlas de conhecimento. Estudo
de filósofos antigos que contribuíram significativamente para a reüexão sobre problemas pedagógicos
ou que forneceram os fundamentos ütlosóficos da educaçãoocidental, entre eles: Sócrates, os soÊstas.
Platão e Aristóteles.

EP144 Mletodologia da Pesquisa em Ciências da Educação l
A disciplina visa introduzir os estudantesnas questões ontológicas, epistemológicas e metodológicas
que cercam a produção cientíHlcado corüecimento tendo em vista o trabalho da pesquisa em educação

Objetivo estimulara compreensãodo processode produçãodo conhecimentocientífico e iniciar os
estudantes nas etapas básicas da pesquisa e da elaboração de prometode pesquisa, bem como o
delineamento e procedimentos para reconstrução da realidade social .
EP152 1)idática - Teoria Pedagógica

As característicasda instituição escolarno contexto socioeconõinicocultural brasileiro: objetivos,
finalidades, organização, política educacional, recursos humanos e materiais. As diferentes fomaas de
ensino como planos de organização e processos de interação. Identificação e análise de estratégiasde
ensino. da natureza dos conteúdos e das formas de avaliação em consonância caiu as característicasda
clientela escolar.
EF'162 Escola e Currículo

História do Currículo, concepçõesde cura'ículo,fundamentos üilosóücos, sociológicos, históricos e
culturais, teorias e práticas curriculares. Análise e compreensão da trallsformação do conhecimento,
da educação e da escola na contemporaneidade.

EP] 64 Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar
Fundamentosteóricos da Administração. Teorias da Administração e Gestão Educacional. Escola,
Gestão e PrometoPolítico da escola. A organização do trabalho escolar: linguagem, tempo, espaçoEP315 Pesquisa e Prática Pedagógica l
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Estudo de questões ligadas à educaçãoe à escola, a pai.tir das contribuições teóricas e da pesquisa em
distintas áreasdo conhecimento. Investigação e análise daspráticas educacionais.

EP340 Sociologia da Educação l
Introduz os estudantes aos temas da Sociologia da Educação por intermédio de abordagem de autores

clássicos
- Karl Marx, Max beber e Émile Durl<heim
- e dos seusnovosenfoques.
Propiciaa
compreensão das dimensões sociais da Educação, na sociedade contemporânea, a partir de categorias
analíticas das principais teorias sociológicas. Analisa a relevância da educação nas relações sociais
que engendram exploração, dominação e solidariedade.
EP347 Educação, Cultura e Linguagens
Estudos sobre as diferentes linguagens verbais (fala e escrita), visuais (artes plásticas) e audiovisuais

(cinema e televisão) que dão fobia à Educaçãocultural e escolar,aoimaginário e à inteligência
contemporâneas.

EP348 Educação Especial e Inclusão
O acesso ao conhecimento e aos ambientes sociais e escolares de alunos com deHlciência e altas
habilidades, diante da responsabilidade de se garantir o direito à educação, como prescrição
constitucional, no ensino básico e superior. A produção social da normalidade e da anomtalidade. A
constituição da educaçãoespecial e as propostas de escolarizaçãodas pessoascom deficiência, em
diferentes momentos históricos.

EP372Avaliação
A disciplina toma a escola como objeto de estudo,do ponto de vista de sua organização do trabalho
pedagógico; insere a avaliação nesse contexto e discute a função ideológica da escola e dos processos
de avaliação. São examinados os vários níveis de avaliação - em sala de aula, institucional e de redes
de ensino. Discutem-se novas abordagens para o trabalho pedagógico que permitam visualizar novas
formas de avaliação.

EP377 Planejamento Educacional e Estágio Supervisionado em Gestão Escolar
Acompanllamento e análise do processo de pla:Ldamento escolar e educacional no âmbito da
educação básica e suas modalidades, como fase decisiva da implementação da política e da
administração da educação,levando em conta os fundamentos teóricos que embasam a organização da
escola e do sistema educacional.

EP814 Seminário de Educação, Cultura e Artes
Abordagem de temas que articulam a Arte, em suas diferentes linguagens (dança, música, teatro e
artes visuais), e a Educação como produções culturais.

EP887 Educação Não Formal
A disciplina objetivo fornecer aos alunos uma visão teórico-prática sobre modos, fomaas e processos
educacionais existentes na sociedade e que possa contribuir para a formação crítica do profissional da
área da Educação, especialmente em campos que dizem respeito à fomaação paa a cidadania do
indivíduo e à atuação de grupos socioculturais.
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CPG/IFCH !6S/202o

A COMISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃO
DO TNST]T'UTO
DE F]LOSOF']A
E C]ÊNCTAS
HUMANASOA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 07 de julho de 2020, aprova o credenciamento do

professor Mateus Batistella como permanente do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Sociedade, para ministrar aulas e orientar.
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COORDENAOORGEI{AL DE PÓS-GRADUAÇÃO
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CPG/IFCH 171/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNiVEKSÍOADK
ESTADUAL
DECAMPINAS,
em 14 de julho de 2020, aprovaad /'l{/&rendm o
credenciamentoda professoraEliane Moura da Silva como colaboradorado Programa de PósGraduaçãoem História, para ministrar aulas Vorientar.
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DELIBERAÇÃO

CPGAFCH 172/202Q

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNiVEKSiDADZ ESTADUAL DE CAMPINAS, em 14 de julho

de 2020, aprova ad /'({/ê/'endzlm o

credenciamento dos professores Aldair CardosRodrigues, Luana Saturnino Tavardovskas GThiago

Lama Nicodemo como permanentesdo Programa de Pós-Graduaçãoem Flistória, para ministrar
aulas e orientar.
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CPGAFCH 174/202Q

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODO TNSTTTUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNÍVKRSiDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 15 de julho

de 2020, aprova ad /'({/ê/'endz/m o

credenciamento do professor Eduardo Berros Mariutti como permanente do Programa de PósGraduaçãoem Relações Internacionais, para ministrar aulas e orientar.
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DELIBERAÇÃO

CPG/IFCH 178/2020

A COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTOOE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS DA
UNÍVEaSiOADE ESTAI)UAL DE CIAMPiNAS,em 21 de julho de 2020, aprova ad /'eÁe/'endu/no
credenciamento da professora Guita Grin Dcbert como pennanente do Programa de PósGraduaçãoem Antropologia Social, para minisjiíar aulas e orientar.
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COORDENADORGERAL OEPÓS-GR..4DUAÇÃO
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A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÀODO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDAI)E
EsTAouALi)u CAMPINAS,
em 25 de julho de 2020, aprovaad /'e/ê/"endu/m
o
credenciamentoda professora Marcha Lopes Reis como colaboradora do Programa de PósGraduação em Sociologia, para ministrar aula? e orientar.

{.

./

PROF. DR. MICHEL NICOI.AU NETTO
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A COMISSÃOnE Pós-GKAouAÇÃo oo TNSTTTUTO
DE FTLosonA E CiÊNciAS HUMANASOA
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS, em 25 de julho de 2020, aprova ac/ /'({Áe/-endumo
credenciamento das professoras Liliana Rolfsen Petrilli Segnini, Manda Barras Biavaschi e Márcia

de Pauta Leite como permanentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, para
ministrar aulas e orientar.
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A CouissÃo
nE Pós-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FTLosonA E CiÊNciAS HUMANAS OA
UNlvERSIOADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 07 de julho de 2020, aprova o Regimento Interno do

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (Unicainp, Unesp, PUC-SP).

PROL'.DR. MICHEL NICOI.AU NETTO
COORDENAOORGERAL OEPÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM RELACÕES
INTERNACIONAIS(UNESP-UNICAMP-PUC-SP)

Regimento interno

do programa de pós-graduação em Relações Internacionais

IUNESP-UNICAMP-PUC-SP),
interinstitucional, curso(sl de mestrado e de doutorado
acadêmicos.

TITULO l
DOSOBJETIVOSDO PROGRAMA
Art. IP
O programa de pós-graduação em Relações Internacionais
IUNESP-UNICAMP-PUC-SP), cursos de mestrado e de doutorado acadêmicos
interinstitucional, oferecido em associação com a Universidade Estadual Paulista,
Universidade Estadual de Campinas e a Ponüü'cia Universidade Católica de São Paulo.
Parágrafo único. As instituições que integram o programa de pós-graduação em
Relações Internacionais são denominadas de Instituições de Ensino Superior PIES)
associadas.

Art. 2e O programa de pós-graduação em RelaçõesInternacionais visa à formação
qualificada de pessoas, segundo a missão da Unesp, Unícamp e PUC-SP,e os critérios
de excelência acadêmíca das diferentes áreas do saber, para produzir, aplicar e difundir
o conhecimento.
TITULO
DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA

Art. 3g
O programa de pós-graduação em Relações Internacionais
juNESP-UNICAMP-PUC-SPI,
levará aos títulos de mestre em RelaçõesInternacionais ou
de doutor em RelaçõesInternacionais.

Art. 49 Em casos excepcionais, a equivalência devida dos créditos e a frequência e
ouvida a Congregaçãodas unidades universitárias ou órgão deliberativo equivalente,
poderão ser concedidos a docentes, pesquisadores e profissionais de reconhecida
qualificação título de doutor mediante a aprovação em defesa direta de tese, definida
em instrução normativa do conselho gestor.
CAPITULO l
DOS CRITÉRIOSPARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PROGRAMA

Art. 5g O programa é estruturado e regido em seus aspectosgerais pelos critérios de
qualidade estabelecidospelas legislaçõesdo Ministério da Educação-- MEC,pelo
Sistema Nacional de Pós-graduação e pelas normas da Unesp, da Unicamp e da PUC-SP.

TITULOlll
DA INFRAESTRUTURA E DA RESPONSABILIDADECOMPARTILHADAS

Art. 6P O programa de pós-graduação em Relações Internacionais possui caráter
Interinstitucional, oferecido em associaçãocom as instituições previstas no artigo l9

deste regimento, todas responsáveispela infraestrutura de ensino, de pesquisae
administrativa a saber:

1-- ter corpo docente adequado e compatível para a oferta regular dos cursosque
atendam aos critérios de produção para integrar o quadro de docentes permanentes;

11-- dispor de infraestrutura adequada para a oferta regular dos cursos, apresentando
claramente biblioteca, laboratórios e ferramentas de ensino compatíveis com o
número de vagas a ser ofertado;
111
-- apresentar adesão formal do dirigente máximo da instituição ou representante
legalmenteconstituído, garantindo as condições plenasde funcionamento do curso.
Art. 7g Cada instituição associada é responsável pelos registros acadêmícos, expedição
de documentos e providências para a emissão e registro de diplomas dos alunos por
ela matriculados.
CAPITULO l
DO CONSELHOE DA COORDENAÇÃODO CURSO

Art. 8Q O programa estrutura-se em três níveis:
1-- conselho superior;
11-- conselho gestor;
111
-- colegiado do curso.

Art. 99 0 conselho superior constitui instância consultiva, normativa e delíberaüva,
integrado pelos seguintes membros:
1 -- representante

da Pró-reitoria

de Pós-graduação

da instituição

associada

coordenadora indicado pelo seu dirigente máximo;
11-- representante de Pró-reitoria de Pós-graduação de uma das demais IESassociadas;

111
-- coordenador geral do conselho gestor.

$ 1g Os membros deste conselho definidos nos incisos ll e 111deste artigo terão
mandato de quatro anos, sendo permitida uma recondução.

$ 2g

O presidente deste conselho será o representante da Pró-reitoria de

Pós-graduação da instituição associada coordenadora.

Art.].0. São atribuições do conselho superior:

1-- acompanhar atividades do programa atentando para a sua excelênciaacadêmica e
ad ministraüva ;

11-- aprovar alterações pertinentes à área de concentração, às linhas de pesquisae à
matriz curricular;
111
-- decidir sobre a associação e desassociação de instituições no programa;

IV -- acompanhar processo de autoavaliação ao longo do período de avaliação do
Sistema Nacional da Pós-graduação.
Art. 11. 0 conselho gestor constituí instância normativa e executiva integrado pelos
seguintes membros:

1 -- coordenador geral, seu presidente, escolhido entre os docentes da Unesp
credenciadosno programa;

11 -- vice coordenador,

escolhido

entre

os docentes

da UNICAMP

e da PUC/SP

credenciados no programa;
111
-- um docente representante de cada instituição associada;
IV-- discente do programa escolhido por seus pares.
$ 1e Nas faltas ou impedimentos do coordenador geral, o vice-coordenador assumirá a
presidência deste conselho.

$ 2g O mandato de coordenador e do vice coordenador será de 4 anos e coincidente
com o mandato deste conselho,sendo permitida uma recondução.
$ 39 No caso de vacância da função de coordenador ou da de vice coordenador
proceder-se-á a nova escolha, segundo o disposto no $29 deste artigo, para conclusão
do mandato.
$ 4P Nas ausências do coordenador e do vice-coordenador, assumirá a presidência o

membro do conselho mais titulado e, no caso de empate, o de mais tempo na
respectiva IES.

$ 5Q O mandato do representante discente será de um ano.

Art. 12. São atribuições do conselho gestor:
1-- coordenar a execução e organização das ações e atividades do programa, visando
sua excelência acadêmica e administrativa;

11-- propor ao conselho superior alterações, quando necessárias,pertinentes à
estrutura acadêmica;
111-- elaborar e encaminhar ao conselho superior relatório anual das atividades

desenvolvidas;
IV -- elaborar o edital para o processo seleüvo.
V -- coordenar a elaboração e realização dos processos seleüvos;
VI -- definir o calendário anual para as aüvidades acadêmicas;

Vll -- propor anualmente o número de vagas para ingresso de alunos no programa
respeitadas normas das IESassociadas;
Vlll -- decidir sobre o credencíamento e o descredenciamento de docentes.
IX-- propor ao conselho superior modificações neste regimento.

Art. 13. O colegiado do curso constitui instância deliberativa e executiva, com
composição, mandato e atribuições nas formas definidas em normas de cada
instituição associada.
CAPITULO ll
CORPO DOCENTE

Art. 14. O corpo docente será constituído de acordo com o estabelecido em normas e
regulamentos internos das IESassociadas,levando em consideração os critérios de
qualidade estabelecidos pelo Sistema Nacional de Pós-graduação.

Art. 15. O núcleo permanente do programa deverá ter docentes que atendam aos

seguintes requisitos
1-- apresentar produção científica e/ou técnica coerente com a proposta do programa;

11-- participar na categoria de docente permanente no máximo em 2 Idois) programas
de pós-graduação stricto sensu.

CAPITU LO

111

DOS CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES

Art. 16. O credenciamento e o descredenciamento dos docentes serão definidos pelo

conselho gestor observadoscritérios que digam respeito à produção científica e
acadêmica

no período de avaliação do Sistema Nacional
contemplando, no mínimo, as seguintes condições:

da Pós-graduação,

1-- ter orientação concluída no programa no período de avaliaçãodo SistemaNacional
da Pós-graduação;
11-- comprovar produção científica e técnica resultante de orientação no programa;

111
-- ter ministrado disciplinas no programa no período de avaliaçãodo Sistema
Nacional da Pós-graduação.

Art. 17. O processo e os prazos de credenciamento e descredenciamento de docentes
devem obedecer às regras do colegiado do curso de cada instituição associada.

CAPITULO IV
DA ORIENTAÇÃO E COORIENTAÇÃO

Art. 18. O número máximo de oríentandos por orientador será estabelecido
levando-seem consideraçãoas normas e os regulamentos internos das IESassociadas
e os critérios da área de avaliação do Sistema Nacional de Pós-graduação.

Parágrafo único. Poderá ser aprovada pelo conselho gestor a transferência de
orientando para outro orientador, por proposta de um ou de outro e com a anuência
dos envolvidos.
TITULO IV
DA ESTRUTURA CURRICULAR DO PROGRAMA

CAPITULO l
DO MESTRADOE DO DOUTORADO

Art. 19. Para a obtenção do título de mestre o aluno deverá integralizar o número de
créditos a seguir:
1-- 60 créditos na elaboração da dissertação de mestrado ou de trabalho equivalente;

11-- 16 créditos em disciplinasdo programa e de instituições brasileirasou estrangeiras;
111
-- 24 créditos em atividades complementares, definido pelo conselho gestor.

$ 1P Comprovar proficiência em uma língua estrangeira, sendo esta compreendida
como língua não materna do candidato ao mestrado, em até 18 meses após a
matrícula, conforme definido em instrução normativa do conselho do programa.

$ 2e Ser aprovado em exame geral de qualificaçãoconforme definido em pelo
conselho gestor.

$ 3g Ser aprovado na defesa da dissertação ou de trabalho equivalente no prazo
máximo de 24 meses.

Art. 20. Para a obtenção do título de doutor o aluno deverá integralizar o número de
créditos a seguir:
1-- 60 créditos na elaboração da tese de doutorado ou de trabalho equivalente;
11-- 16 créditos em disciplinas do programa e de instituições brasileiras ou estrangeiras;
111
-- 24 créditos em atividades complementares, definido pelo conselho gestor.
$ 1g Comprovar proficiência em duas línguas estrangeiras sendo estas compreendidas
como línguas não maternas do candidato ao mestrado, em até doze meses após a
matrícula, conforme definido em instrução normativa do conselho gestor.

$ 2Q Ser aprovado em exame geral de qualificaçãoconforme definido em pelo
conselho gestor.

$ 3e Ser aprovado na defesa da tese ou de trabalho equivalente no prazo máximo de
48 meses.
49 Os casos de prorrogação de prazos para cumprimento dos requisitos e de outras

exigênciaspara titulação previstos neste regimento, serão definidos pelo conselho
gesto r.
CAPÍTULO ll
DO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS

Art. 21. Mediantepropostado orientadore a critério do conselhogestor,o aluno
regularmente matriculado poderá ter aproveitados créditos obtidos em disciplinas
cursadas em programas de pós-graduação.
Art. 22. O prazo máximo para integralização dos cursos compreende o período entre a
data de início das aüvidades do aluno no programa e a data da defesa da dissertação
ou da tese ou de trabalho equivalente
TITULOV
DO CORPO DISCENTE

Art. 23. O corpo discente será constituído por alunos regulares portadores de diploma
de graduação aprovados em processo seletivo e aceitou por um orientador.
CAPITULO l
DA OFERTADEVAGAS
Art. 24. O programa poderá prever vagas nos editais, sem prejuízo do número de vagas

disponibilizadasanualmente para exame de ingresso de alunos, contemplando o
ingresso por fluxo contínuo de alunos de origem estrangeira e candidatos refugiados e
outras formas de ingresso previstas em normas das IESassociadas.

Parágrafoúnico. Os critérios para atendimento às vagasdispostas neste artigo serão
definidos em edital.
CAPITULOll
DA MATRíCULA
Art. 25.

Dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico, o candidato

selecionado deverá requerer sua matrícula na instituição associada a qual será
vinculado.
Art. 26. Solicitações de suspensão ou trancamento de matrícula ou de disciplina serão
avaliadas pelo conselho gestor, observando o previsto na legislação vigente

Parágrafoúnico. Não será permitida a suspensãoou o trancamento de uma mesma
disciplina mais de uma vez.

CAPITU LO
DO ALUNO

111

ESPECIAL

Art. 27. Na hipótese da existência de vagas em disciplinas e mediante processos
definidos e autorização do conselho gestor, o programa admitirá alunos especiais.

Parágrafo único. Alunos da graduação poderão ser admitidos para matrícula em
disciplinas no programa, na condição de alunos especiais mediante aprovação do
conselho gestor, ouvido o responsável pela disciplina.

CAPITULO IV
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, TRANSFERÊNCIA, DESLIGAMENTO E READMISSÃO DE
DISCENTES

Art. 28. Para inscrever-se no processo seleüvo o candidato deverá apresentar os
documentos especificados em edital.

Art. 29. Terá direito a matrícula o candidato aprovado no exame de seleção e
classificado dentro do número de vagas oferecidas.

Art. 30. Cadaaluno regular será orientado em suasaüvidadespor um orientador
credenciado no programa, podendo haver um ou mais coorientadorjesl.
$ 1e O orientador deverá formalizar a aceitação do respectivo orientando por escrito,
em documento que deverá constar no prontuário do aluno.
$ 29 A indicação de cooríentador

deverá obedecer às normas das IES associadas.

Art. 34. O orientador poderá solicitar a aprovação do conselho gestor, para mudança

de nível do aluno regularmente matriculado no curso de mestrado para o curso de
doutorado, obedecidas normas de cada Instituição.

Art. 31. Havendo vagas e com anuência do orientador. será aceita a transferência de
aluno de outro programa de pós-graduação de área afim para este programa.
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Art. 32. O aluno será desligadodo programa nasseguintessituações
1-- ausência de renovação de matrícula;

11-- ausência de defesa de dissertação, tese ou trabalho equivalente no prazo
estabelecido no parágrafo 39 dos artigos 18 e 19;
111
-- reprovação na defesa de dissertação, tese ou trabalho equivalente;
IV -- iniciativa própria;

V -- mediante solicitação do orientador, junto ao conselho do programa, com
justificativa, garantido o direito de defesa do aluno;
VI -- medida disciplinar;

Vll -- outras situações não previstas acima, a critério do conselho do programa,
garantido o direito de defesa do aluno.
Art. 33. O conselho gestor definirá critérios para readmissão de alunos.

TITULOVI
DO REGIME DiDÁriCO

Art. 34. O ano letivo do programa de pós-graduaçãoserá dividido em semestrespara
atender às exigênciasde planejamento didático e administrativo, conforme calendário
escolar aprovado pelo colegiado do curso das IESassociadas.

Art. 35. As disciplinas do programa serão oferecidas em português ou língua
estrangeira respeitadas normas do conselho gestor.

Art. 36. A cada semestre, o aluno matriculado no programa deverá obrigatoriamente
inscrever-se em atividades definidas pelo conselho gestor.
Art. 37. A frequência em cada disciplina deverá corresponder a, no mínimo, setenta e
cinco por cento do total de horas programadas.

CAPITULO l
DA DISSERTAÇÃO, DA TESE OU DO TRABALHO EQUIVALENTE

Art. 38. Para obtenção do título de mestre ou de doutor é obrigatória a aprovaçãona
defesa de dissertação,da tese ou de trabalho equivalente respeitadasnormasde cada
ínsütuição associada.
Art. 39. Caberá ao colegiado de curso propor ao conselho gestor a definição dos
membros que constituirão a comissão examinadora.

Art. 40. No julgamentoda dissertaçãode mestradoou da tese de doutoradoou de
trabalho equivalente serão atribuídos conceitos ou notas conforme procedimentos
adotados para este flm, pelas IESassociadas.

Parágrafo único. No caso de reprovação, cada examinador deverá emitir parecer
circunsta nciado .

CAPITULO ll
DA EMISSÃODE DIPLOMAS

Art. 41. O diploma de mestre ou de doutor será emitido aos alunos pelas IES
associadas por elas matriculadas.
Parágrafo único. No verso do diploma deverá constar que o programa é oferecido em
associação com as instituições previstas neste regimento.

TITULOVll
DOS CRITÉRIOS PARA ASSOCIAÇÃO E DESASSOCIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES

Art. 42. A associação
e desassociação
de Instituiçõespoderãoocorrerrespeitadosos
critérios de qualidade que norteiam o programa.

Art. 43. A desassocíaçãode uma Instituição poderá ocorrer em função de solicitação,

desdeque não prejudiqueo bom andamentodo programa,ou por deliberaçãodo
conselho superior.

Art. 44. A permanência de cada instituição associadaestá sujeita à análisequadríenal,
coincidente com avaliação da do Sistema Nacional da Pós-graduação, pelo conselho
superior, fundamentada nos seguintes critérios:
1-- efetiva execução do plano de gestão do programa;

11-- qualidade da produção científica e técnica gerada pelos docentes permanentes de
cada instituição associada.
TÍTULO Vlll
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45. Os casos omissos serão resolvidos conforme o grau de competência e
oportunidade pelo conselho superior e pelo conselho gestor.
Art. 46. Este Regimento entrará em vigor na data de aprovação pelas respectivas IES
associadas.

