CONGREGAÇÃO - IFCH
PAUTA

257' SESSÃOORDINÁRIA

07/1 0/2020 - 14:00 horas
Reunião vía Google Meet
bR;:ó4#ir".'::

Diretor:

REPRESENTANTES
TITULARESTECNICO-

ALVARO GABRIELBIANCHI MENDEZ
Diretor Associado:
COBERTOLUIZDO CARÃO

ADMINISTRATIVOS
].

DEVISON PEREIRA DE ABREU

Coordenador de Pós-Graduação:

2.
3.

RICARDO VIEIRA CIOLDIN
MARINA REBELOTAVARES

Coordenadora de Graduação:

4.
5.

REGINALDO ALVOS DO NASCIMENTO
LEANDRO FERREIRAMACtEL

JOICE BELO VIEIRA

Chefe Departamento de Ciência Política:

6. LUASFERNANDO DE CARVALHO RABELLO
REPRESENTANTES
SUPLENTES
TECNICOADMINISTRATIVOS
1. PATRÍCIA AVANCI

RACHEL MENEGUELLO

2. VALERIA FREIREPARVA

Chefe Departamento de Demografia:

REPRESENTANTES TITULARES DISCENTES

ANA SILVIA VOLPI SCOTT

l.

INGRID SARAIVA TAVARES

Chefe Departamento de Sociologia:

TAIPA MELENA PASCALE PALHARES

2.
3.
4.
5.

JOGO PEDRA BIDÕES SUAREZRIJAS
STEPHANIESIMOES REPULLO
FLÁVIA TELEFDOS SANTOS
TAIS HELENA CARDOSO ROLDÃO

Chefe Departamento de História

6.

ELLEN ALVES MENEZES

LUCILENE REGINALDO
REPRESENTANTES
TITULARESDOCENTES

7.

MATHEUS ALVES ALBINO

8.

BRUNA CAROLINA GARCIA

NÍVel MS-3:

REPRESENTANTESSUPLENTESDISCENTES

1. MARIANA MIGGIOLARO CHAGURI
2. JOSIANNE FRANCIA CERASOLI
3. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO

] . OCTÁVIO FONSECA DEL PASSO

Chefe Departamento de Antropologia:
JOSE MAURICIO PARVA ANDION ARRUTI

SÁVIO MACHADO CAVALCANTE

Chefe Departamento de Filosofia:

4. ANDREiAGALVÃO
Nível MS-5:
1. FÁTIMA REGIDA RODRIGUES ÉVORA
2. MARCOS SEVERINO NOBRE
3.

JOSÉ ALV ES DE FRESTASNETO

4. FERNANDO
TEtXEIRA
DA SILVA
Nível

AAS-6:

1. RACHEL MENEGUELLO
2. ARFANDO BOATOJUNIOR
3. RICARDO LUIZ COLTRO ANTUNES
4. JOSÉ MARCOS PINTO DA CUNHA
REPRESENTANTES
SUPLENTESDOCENTES

Nível MS-3:
1.

ANDRÉ KAYSEL VELASCO E CRUZ

2.
3.

BÁRIO AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA
LUCILENE REGINALDO

4.

RUI LUIS RODRIGUES

Nível J\AS-5:

1.
2.

LUCIANA FERREIROTATAGIBA
MÁRCIO AUGUSTO DAMIN CUSTÕDIO

3.

LUCAS ANGIONI

4. ROBERTO
LUIZDO CARÃO
Nível MS-6:
1. MARCELO BIQUEIRA RIDENTI
2.

JORRE SIDNEY COLA JÚNIOR

3.

RENATO JOSÉ PINTO ORTIZ

257' SessãoOrdinária da Congregação do IFCH- 07/10/2020
INFORMES

Oll

Relato da experiência do programa Escuta Covid-1 9

021

Situação anualdo Departamento de Demografia

031

Eleiçõespara escolhadas representações
de docentes
técnicos administrativose discentesjunto à Congregação.
ORDEM DO DIA

PARA APROVAÇÃO
OI l

Ata da 256'Sessão
Ordináriada Congregação.jfls.01 a

ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRETORIA DO IFCH
021

F'ropostada Direçãopara antecipaçãodo final de
mandato.

031

jfls.071

Normas, Calendário

e composição

da Comissão Eleitoral

da Consulta para a nova Diretoria do IFCH.jfls.08a l l l
RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES

041 Ofício IFCH/DA n' 028/2020

Interessado: CHRISTIANOKEYTA/MBÁSCIA

Departamento: Antropologia
f'eríodo: 01 /4/20] 7 a 31 /3/2020. jf]s. ] 2 a 201

051Ofício IFCH/DFn' 021/2020

Interessado: DANIEL O/ÜAR PEREZ
Departamento: Filosofia
Período: O1/4/2017 a 31/3/2020. jfls. 21 a 2SI

AFASTAMENTOCONFORME DELIBERAÇÃOCONSU-A-14/2015

OólProcesson' 09-P-26802/201
6

nteressado: ANTONIO ROBERTC)GUERREIROJÚNIOR

Departamento: Antropologia
Assunto: Relatório de atividades, referente ao afastamento

para realizar estágio pós-doutoral,no período de
] 5/8/201 9 a 31/7/2020, junto à School of Anthropology and
Museum Ethnogaphy da University os C)xford, Inglaterra. jfls
29 e 301

PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
071 Ofício IFCH/DH n' 020/2020

Interessado: LEANDRO KARNAL

Assunto: Ingresso no Programa de Professor Colaborador,

por 02 anos, a partir de 05/8/2020,junto ao Departamento
de História.lns.31l

2

081 Processo n' 01 -P-292/1 980

Interessada: BELA FELDMAN

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

partir de 01/]2/2020,junto ao Departamentode

Antropologia. jfls. 321
091 Processo n' 09-P-10672/2015

Interessado: CARLOS RODRIGUESBRANDÀO

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

partir de O1/01/2021,
junto ao Departamentode

Antropologia. jfls. 331
101 Processo n' 09-P-15676/201 7

Interessada: A/v\NERISÃNGELA MARC)NI

Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo
no Programa

de Professor Colaborador,

por 02 anos, a

partir de 13/9/2020,junto ao Departamentode
Antropologia.
111 Processo n' 09-P-26883/2014

jfls. 341

Interessado: LUCIANO MIGLIACCIO
Assunto: Relat(briode atívídades e renovação de vínculo
no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a
partir de 15/10/2020,

junto ao Departamento

de História.

jfls. 3SI
121 Processo n' 09-P-15692/201 7

Interessada: ALINE CASTILHO CRESPE LUTTI

Assunto: Relatório de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de ProfessorColaborador, junto ao
Departamento

131 Processo n' 09-P-8713/2018

de Antropologia.

jfls. 3ól

Interessada: CRISTINAADAMS

Assunto: Relatório de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de ProfessorColaborador, junto ao
Departamento

141Processo n' 09 P-18150/2018

jfls. 371

Interessado: STELIOALESSANDRO/v\ARRAS

Assunto: Relatório de atívídades e encerramento de
vínculo no Programa de ProfessorColaborador, junto ao
Departamento

l SI Processo n' 09-P-22988/2014

de Antropologia.

de Antropologia.

jfls. 381

Interessada: EVELINA DAGNINO

Assunto: Relatório de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de ProfessorColaborador, a partir de
02/1 0/2020, junto ao Oepartamento

de Ciência Política. jfls

PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR
l ól Processo n' 09-P-12290/201 6

interessado: WALDEMAR COMES

Assunto: Relat(brio de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de PesquisadorColaborador, junto
ao Departamento

171 Processo n' 09-P-8761/2019

de História. jfls. 401

Interessado: CLEUDEMAR ALVESFERNANDES

Assunto: Relatório de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de PesquisadorColaborador, junto
ao Departamento

de História. jfls. 41 l

3

PRÉMIODERECONHECIMENTO
ACADÉMICO ZEFERINO
VAZ - Deliberação CONSU-A-021/2013
Parecer da Comissão de Especialistas
l al f'rocesso n' 09-P-10981/2020

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Parecer da Comissão de Especialistas e indicação
de candidato ao prêmío. lfls. 42 a 4SI

PRÊMIO DE RECONHECIMENTO DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO
Deliberação CONSU-A-021/2013

Parecer da Comissão de Especialistas
191 Processo n' 09-P-10982/2020

Interessado: INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
Assunto: Parecer da Comissão de Especialistas e indicação
de candidato ao prêmio. jfls. 46 a 481

DIRETORIADE CENTRO
201 Ofício s/n'

Interessado: CENTRO DE SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA

Assunto: Lista tríplice para a Díretoria do Centro de
Sociologia Contemporânea ICSCJ'',para o período de
09/2020 a 08/2022. jfls. 491

COTAS PAD E PED
interessado: INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUlv\ANÃS
Assunto: Proposta de política de cotas PAD e PED.jfls. 50 a
531

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Revalidação de Diploma
221 Ofício IFCH/CG n' 040/2020

Interessado:

ALEJANDRO

IMIGUEL CELLERI

Assunto: Revalidação de Diploma de Graduação em
Arquítetura e Urbanismo.Parecerfavorável.. jfls.54 a 5ól
COORDENADORIA DE pÓS-GRADUAÇÃO

Correção de Horárioe Alteração dos Vetores de Disciplina
231 Ofício IFCH/CPG n' 085/2020

Interessado: PROGRA/v\A DE POS-GRADUAÇÃO E/v\ ENSINO
OE HISTÓRIA IPROFHISTÓRIAI

Assunto:Correção do horário e alteração dos vetores da
discíplincl

ME-300-A

-

Seminário

de

Pesquisa,

ministrada no 2' Semestrede 2020e . jfls.571

a

ser

PARA HOMOLOGACAO
PROGRAMA DE PESQUISADOR DE pÓS-DOUTORADO

241Ofício IFCH/DCPn' 012/2020 Interessada: ARIELLASILVA ARAÚJO
Assunto:

Ingresso

no

Programa

de

Pesquisador

de

Pós-

Doutorado, pe]o período de 0]/10/2020 a 31/8/202], sob

supervisãoda Profa. Dra. Andréia Galvão, junto ao
Departamento de Ciência Política. jfls. 58 e 591

251Ofício IFCH/DSn' 021/2020

Interessado: /v\URILLO AUGUSTO DE SOUZA VAN DER LAAN
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-

Doutorado, pelo período de 01/9/2020a 28/02/2021,sob
supervisão do Prof. Dr. Ricardo LuízCorro Antunes, junto ao
Departamento de Sociologia. jfls. 60 e 61l
2ól Ofício IFCH/DA n' 0202020

Interessado: THOMAS JACQUES CORTADO

Assunto:Renovaçãode vínculo no Programade
Pesquisador
de f)ós-Doutorado,
por 01 ano, a partirde
01/11/2020, sob supervisão da Profa. Dra. Susana Sobres
Branco Durmo,junto ao Departamento de Antropologia.
jfls. 62 e ó31

PROJETO PED
Interessado:

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS

HUfçAANAS

Assunto: Prometo de participação no Programa de Estágio
Docente jf'EDI, conforme Resolução GR-071/2020. jfls. 64 a

USO DE CONCEITOS NO SEGUNDO SEMESTREDE 2020
Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HU/v\ANÃS

Assunto: Uso de conceitos em disciplina dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação do IFCH para o segundo
semestre de 2020. jfls. ZOI

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Vestibular Indígena
291 Ofício IFCH/CG

n' 035/2020

Interessada: COC)RDENADORIA DE GRADUAÇÀC)
Assunto: Ingresso dos estudantes indígenas para o ano de
2021 IOfícío CADER/DEDHn' ó5/20201. jfls. 71 a 741

COORDENADORIA DE pÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente
301 Delib. CPG/IFCH n' 200/2020

Interessada: ITALA DARIA LOFFREDOD'OTTAVIANO

Assunto: Credenciamento como Professora Permanente.
junto ao Programa de P(5s-Graduação em Filosofia, para
ministrar aulas e orientar. lfls. 75 e Zól

5

31l Delib. CPG/IFCH n' 201/2020

Interessado: OSWALDO GIACoIA JÚNIC)R

Assunto: Credenciamento como ProfessorColaborador,

junto ao Programade Pós-Graduação
em Filosofia,
para
ministrar aulas e orientar. jfls. 77 e 781
321 Delib. CPG/IFCH n' 204/2020

Interessado: GIULIANO CONTENTO DE OLIVEIRA

Assunto: Credenciamento como Professor f'ermanente,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Relações
Internacionais, para ministrar aulas e orientar. jfls. 79 e 801
331 Delib. CPG/IFCH n'

206/2020 Interessado: JEAN PIERREHENRY BALBAUD C)f\AETTC)

Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador,

junto ao Programade P(5s-Graduação
em Ambientee
Sociedade, para ministrar aulas e orientar. jfls. 81 e 821
341 Delíb. CPG/IFCH n' 21 1/2020

Interessada: SUSANA SOAREM BRANCO DURMO

Assunto: Credenciamento

como Professora Permanente

junto ao Programa de Pós Graduação

em Ciência Sociais

para ministraraulas e orientar. jfls. 83 e 841
351 Delib.

CPG/IFCH

n' 21 2/2020

Interessada:

GUITA GRIN DEBERT

Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Sociais
para ministrar aulas e orientar. jfls. 85 e 8ól

Disciplina Eventual
361 De[íb. CF'G/IFCH n' ] 99/2020

Interessado:
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM
CiENCIA POLITICA
Assunto: Oferecimento
da disícplína eventual ''Raça e
f'olítica'', a ser ministrada pela Profa. Flávia A.'\ateusRios,no
período de O1/1 0/2020 a 05/1 1/2020. jfls. 87 e 881

Prorrogação de prazo de Integralização
371 Delib. CF'G/IFCH n' 203/2020

Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto:Prorrogação do prazo de integralização para
31/12/2020, junto aos Programas de Pós-Graduação do
IFCH,dos alunos relacionados na Deliberação CPG/IFCHn'
203/2020. jfls. 89 a 931
Catálogos de Cursos
381 Delib. CPG/IFCH n' 209/2020

Interessada: CC)ORDENADORIA DE f'OS-GRADUAÇÃO

Assunto:Catálogos dos Programasde Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade, Ciência Política, Demografia,
História,

Relações

Internacionais

e

Ensino

em

Hist(i)ría

IProf.Híst(5ríal. jfls. 94 a 9SI

391 Delíb. CPG/IFCH n' 231/2020

Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO
Assunto: Catálogos dos Programas de Pós-Graduação em

Antropologia Social, Ciências Sociais, Filosofiae
Sociologia. jfls. 96 a 971

6

Representação de Subcomissão de Programa
401Delib. CPG/IFCHn' 195/2020

Interessada: C00RDENADORIA DE PÕSGRADUAÇÃO

Assunto:Indicação dos novos representantes
da
Subcomissão do Programa de Pós Graduação
jfls. 98 e 991

41l Deiíb. CPG/IFCH n' 196/2020

Interessada: C00RDENADORIA

em História.

DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto: Indicação dos novos representantes da
Subcomissão do Programa de P(5s-Graduação em
Ambiente e Sociedade. jf]s. 100e 10]l

421 Delib. CPG/IFCH n' 229/2020

Interessada: CC)ORDENADORIA DE PÕS-GRADUAÇÃO

Assunto:Indicação dos novos representantes
da
Subcomissãodo Programade PósGraduaçãoem
Antropologia
431 Delib. CPG/IFCH n' 230/2020

Social. jfls. 102 e 1031

Interessada: C00RDENADORIA

DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto: Indicação
dos novos representantes da
Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais. jfls. 104 e 10SI

l

]

ATA

DA 256' SESSÃO ORDINÁ]UA

DA CONGREGAÇÃO

DO INSTITUTO

DE

2

FILOSOFIA E CIÊNCIAS llUMANAS DA UNIVERSIDADE EST.í\DUAL DE CAMPINAS.

3

Aos cinco dias de agosto de 2020, às catorze horas, reuniu-se virtualmente a Congregaçãodo

4

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, sob a Presidência do Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi

5

Mendez, Diretor do Instituto. Estiveram presentes à sessão os professores doutores: Roberto Luiz

6

do Campo,Diretor-Associado; Michel Nicolau Netto, Coordenador da Pós-Graduação;Joice Meio

7

Vieira, Coordenadora da Graduação; José Maurício Parva Andion Arruti, Chefe do Departamento

8

de Antropologia; Rachel Meneguello: Chefe do Departamento de Ciência Política; Ana Sílvia

9

Volpi Scott, Chefe do Departamentode Demografia; Sávio MachadoCavalcante,Chefe do

10

Departamentode Sociologia; Taisa Helena Pascale Palmares,Chefe do Departamentode Filosofia;

11

Mariana Miggiolaro Chaguri, Josianne Francia Cerasoli e Andréia Galvão, representantes titulares

12

de docentesMS-3; Marcos SeverinoNobre: JoséAlvos de FreirasNeto e Fumando Teixeira da

13

Salva,representantestitulares de docentesMS-5; rosé Marcos Pinto da Cunlla, representantetitular

14

de docentes MS-6; André ](aysel Velasco e Cruz, representante suplente de docentes MS-3 e;

15

Marmelo Siqueira Ridenti, representante suplente de docentes MS-6. Estiveram presentes ainda os

16

funcionários

17

Reginaldo Alvos do Nascimento, Leandro Ferreira b4aciel e Luís Fumando de Carvalho RabeJlo,

18

representantestitulares de técnicos-administrativos. Compuseram a bancada discente os alunos

19

Ingrid Saraiva Tavares, João Pedra Midões Suares Rolas, Stephanie Silnões Repullo, Flávia Telef

20

dos Santos,Tais melenaCardosoRoldão, Ellen Alvos Menezes,Matheus Alvos Albino e Bruma

21

Carolina

22

Lucilene Reginaldo e Bárbara de Castro. Em seguida, passou-se à OjiDEM

23

APROVAÇÃO

24

Resolução GR n' 34/2014 - 0-0 Processon' 09-P-17274/2014 - ]nteressado:DAN]EL OMAR

25

PEjtEZ - Departamento: Filosofia - Assunto: Relatório final de Avaliação Especial de Desempenho

26

- Docente - Estágio Probatório; RELATORIO PERIODICO DE ATIVIDADES DOCENTES - 0ZJ

27

Ofício IFCH/DCP n' 009/2020 - Interessada:ANDREA MARCONDES DE FRESTAS-

28

Departamento:CiênciaPolítica - Período:01/4/2017 a 31/3/2020; 03DOfício IFCH/DF n' 02 1/2020

29

- interessado: DANIEL OMAR PEREZ - Departamento:Filosofia - Período: 01/4/2017 a

30

31/3/2020;049 Ofício IFCH/DF n' 025/2020- interessado:MARCOS SEVERINONOBRE -

31

Departamento: Filosofia - Período: 01/4/2015 a 31/3/2020; PROGRAMA

32

COLABORADOR - 0S0 Processo n' 09-P-10983/2020 Interessado: PAULO DE MARTINO

33

JANNUZZI - Assunto:Ingressono Programade ProfessorColaborador,por 08 meses,a partir de

34

0 ] /0 1/202 1, junto ao Departamento de Demografia; OÓDOfício IFCH/DF ]l' 020/2020 - Interessado:

35

OSWALDO GIACOIA JUNIOR - Assunto: Relatório de atividades e renovaçãode vínculo no

36

Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 19/9/2020, .junto ao Departamento de

37

Filosofia; PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR - 00 Ofício TFCH/DA n'

Devison

Garcia,

Pereira de Abriu,

representantes

titulares

- PARA APROVAÇÃO

Ricardo Vieira

dos discentes.

- AVALIAÇÃO

Cioldin,

Mariana

Rebolo Tavares,

JustiülGaram ausência as prof'escoras

DO DIA - PARA

DE DESEMPENHO DOCENTE -

DE PROFESSOR

2

38

014/2020 - interessada:HAYDA JOSIANE ALVOS - Assunto: ingresso no Programa de

39

PesquisadorColaborador,por 01 ano, a partir de 01/6/2019, sob supervisão do Prof. Dr. Cardos

40

Rodrigues Brandão, junto ao Departamento de Antropologia; 08D Ofício IFCH/DA n' 015/2020 -

41

Interessada:HAYDA JOSI.ANE ALVOS - Assunto: Relatório de atividades e encerramentode

42

vínculo no Programade PesquisadorColaborador,junto ao Departamentode Antropologia; 0q

43

Oficio IFCH/DF n' 023/2020- Interessado:ALEXANDRE DE OLIVElltA HENZ - Assunto:

44

Relatório de atividades e encerramentode víllculo no Programa de PesquisadorColaborador,junto

45

ao Departamentode Filosofia; PROGRAMA DE PESQUISADOR DE POS-DOUTORADO - /0D

46

Ofício IFCH/DS n' 020/2020- Interessado:MARCO ANTONJO GONS.ÊLESDE OLIVEIRA -

47

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisadorde Pós-Doutorado, pelo período de 01/6/2020 a

48

O1/12/2020, sob supervisão do Prof. Dr. Rícardo Luiz Corro Antunes, junto ao Departamento de

49

Sociologia;

50

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 02 anos, a partir de

51

O1/5/2020, sob supervisão do Prof. Dr. Thiago Lama Nicodemo, jtmto ao Departamento de História;

52

PREMIO DE RECONHECIMENTO ACADÉMICO ZEFERINO VAZ - Deliberação CONSU-A-

53

021/2013 - Aprovação de Candidatos e Indicação de Comissão de Especialistas - .72) Pi'ocesso]l'

54

09-P-]0981/2020 - hlteressado:IFCH - Assunto: Indicação dos Profs. Drs. Antonio Roberto

55

Guerreiro Júnior, Thomas Patrick Dwyer, para concorreremao prémio e indicação da composição

56

da Comissão de Especialistas; PREMIO DE RECONHECIMENTO

57

DEDICAÇÃO

AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

58

de Candidato

e ]ndicação

59

Interessado:IFCH - Assunto: Inscrição do Prof. Dr. Mârio Augusto Madeiros da Salva para

60

concorrer ao prêlnio e indicação da Comissão de Especialistas; DTREÇAO ACADÉMICA DO

61

ARQUIVO

62

ARQUIVO EDGARD LEUENROTH - Assunto:Lista tríplice para escollla do novo Diretor

63

Acadêmico;

64

CTENCIAS HUM.A.NAS - Assunto: Relatório do Grupo de Trabalho criado para elaborar propostas

65

para o 2' semestreJetivo de 2020 e acompanllar as práticas de ensino remoto no IFCH; CURSO -

66

/ÓD Oficio rFCH/DH

67

Abertura do curso gratuito "Curso de Formação de Professores Finalistas da Oliinpíada Nacional

68

de História do Brasíl"; C00RDENADORIA DE GRADUAÇÃO - Revalidaçãode Diploma - /O

69

Ofício IFCH/CG n' 3 1/2020- Interessada:MARIA ANTONIETA ÁRIAS DE LION - Assunto:

70

Revalidação de Diploma de Graduação em Ciências Sociais - Licenciatura. Parecer favorável; /80

71

Interessada: C00RDENADORIA

72

de Graduação em Ciências Socais - Integral e Notunlo; C00RDENADORIA DE POS-

73

GRADUAÇÃO

74

MATEUS

/71 Ofício IFCH/DH

EDGARD

GRUPO

n' 0] 8/2020 - ]nteressado: PEDRO TELLES

DA SILVEIRA

DOCENTE PELA

- Deliberação CONSU-A-021/2013

- Aprovação

de Comissão de Especia]istas - -r3P Processo n' 09-P-]0982/2020

LEUENROTH

DE TRABALHO

- /49 Ofício

- /5)

IFCH/AEL

Interessado:

n'

INSTITUTO

-

-

17/2020 - Interessado:

DE

FILOSOFIA

E

n' 019/20209 - Interessado: DEPARTAMENTO DE HISTORIA - Assunto:

DE GRADUAÇÃO

- Assunto: PrometoPedagógico dos cursos

- Credenciamento de Docente - /çy Delib. CPG/IFCH n' 165/2020 - Interessado:

BATISTELLA

- Assunto: Credenciamento como Professor Permanente, junto

ao

75

Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, pai'a ministrar aulas e orientar; 20y Delib.

76

CPG/IFCH n' 171/2020 - Interessada: ELIANE MOURA DA SILVO - Assunto: Credencialnento

77

como ProfessoraColaboradora,jLmto ao Programa de Pós-Graduaçãoein História, para ministrar

78

aulas e orientar; 271 De]ib. CPG/IFCH n' ]72/2020 - interessado:PROGRAMA DE POS-

79

AR.4DUAÇÃO

80

Rodrigues,

81

Pemlanentes,junto ao Programa de Pós-Clraduaçãoem História, para ministrar aulas e orientar; 22y

82

Delib. CPG/IFCH n' 174/2020 - Interessado:EDUARDO BERROS MARIUTTI - Assunto:

83

Credencialnento como Professor Permanente, junto ao Programa de Pós-Graduação em Relações

84

Intemacionais, para ministrar aulas e orientar; 23D Delib. CPG/IFCH n' 178/2020 - interessada:

85

GUITA

86

Programa de Pós-Graduaçãoem Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar; 249 Delib.

87

CPG/IFCH n' 179/2020 - ]nteressada:MARCIA LOPES REIS - Assunto: Credenciamentocomo

88

Professora Colaboradora, junto ao Programa de Pós-Graduação ein Sociologia, para ministrar aulas

89

e orientar;

90

Gl{.4DUAÇÃO EM CIENCIAS SOCIAIS - Assunto: Credencialnentodas ProíêssorasLiliana

91

Rolfsel) Petrilli Segnini, Manda Barrou Biavaschi e Márcia de Pauta Leite, colmo Professoras

92

Pennanentes,junto ao Programa de Pós-Graduaçãoem Ciências Sociais, para ministrar aulas e

93

orientar; Regiinel)to de Programa - 2ó0 De]ib. CPG/IFCH n' ] 67/2020 - Interessado: PROGRAl\«TA

94

DE POS-GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS - Assunto: Regimento intimo do

95

Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (UNICAMP, UNESP e PUC/SP);

96

Alteração de Subcomissão de Programa - ZZ) Delib. CPG/IFCH

97

C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO- Assunto: Alteração dos membros da

98

Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social: substituição da Prosa.

99

Nashieli Cecília RangemLogra pelo Prof. Omar Ribeiro Thomaz, a partir de 01/8/2020; 280 Delib.

EM HISTORIA

Luana

Saturníno

GRIN DEBERT

ZSO De]ib.

- Assunto: Credenciamento
Tvardovslças

e Tlliago

dos Professores Aldair

Lama Nicodemo,

como

Cardos

Professores

- Assunto: Credenciamento colmo PI'ofessora Permanente, junto ao

CPG/IFCH

n'

]81/2020

-

Interessado:

PROGliAMA

n'

DE

POS-

173/2020 - 1i)teressada:

100

CPG/IFCH n' 176/2020 - Interessada: C00RDENADORIA

DE PÓS-GRADUAÇÃO - Assunto:

]01

Alteração dos membros da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade,

102

a partir de ] 6/7/2020. Em seguida, foram destacados os itens 01 , 03, 14 e ] 5. Após, os demais itens

103

foram a escrutínioe aprovadospor unanimidade.Em seguida,passou-seao primeiro destaque:o

104

ponto 1. 0 Senhor Presidente lembrou que a Congregação debruçou-se valias vezes sobre o teima

105

da ava]iação do estágio probatório do Prof. Danie] Omal- Perfaz.Relatou os últimos desdobramentos

106

deste caso: uma notificação extrajudicial a Himde encaminhar sua estabilização como docente, bem

107

como documentoda ProcuradoriaGeral da Universidadeque reitera o entendimentode que a

108

sindicância enfrentadapelo docente não deve impedir a análise do seu probatório por tratarem-se

109

de esferas admillistrativas distintas. O Senhor Presidente ponderou que restam poucas alternativas

1 10

acerca deste caso, e fez uma breve análise das resistênciase equívocos acerca dos

111

encaminllamentos. E propôs a aprovação do probatório do docente, com um parecer indicando

1 12

preocupação e vigilância

113

manifestação a ser encamiidlada à PG:

1 14

Especial

115

ntandestantosnossa inconlortnidade cotlt as reiteradas negativas da Procuradoria Gelamda

116

Unicamp em coTtceder'pistas ao parecer da Contissào de Si?tdicância que apurou violações de

117

de-verese transgressões na conduta ético-profissional do pl'ofessor Daniet amar Perfaz. Esperamos

1 18

que ent casosjuttlros, esta Procuradoria Geral viabilize unt cantinho jurídico que assegure lauto o

119

respeito às garantias individuais quanto o acesso à in/ol'ntação pelas instâttcias delibet'ativm

]20

desta Universidade. Solicitamos, assitu, que a PT'ocuradoria Gera[ gat'anta os meios legais que

121

asseguretno direito das Imtâncias deliberativas da Universidadeem acessal' ingonnaçõesde

122

interesse pal'a os fitos decisót'ios que Ihe competem. Tambétn solicitamos que esta Procut'adot'ia

123

esteja atenta ao direito protetivo daquelas/es que denunciam casos de violência e assédio.

124

Avançando nesta direção, a Procurador'ia Gel'at da Unicamp poderá ser cada vez mais parte

]25

integ'ante do comprontisso público assumido por nossa conlutlidade universitál'ia cona a prontoção

126

de anta Política de Combate à Discritltinação Baseada ellt Gêttel'o e/ou Sexualidade e à Violência

127

Se.rz/a/".Em seguida,a !:!.çZfl:.Jos
amle leu uma manifestaçãoda bancadaMS-3 e da bancadade

128

funcionários

]29

g$nexoelas sexual\dado'.
"Por ocasião da votação do relatório $nctl da Avaliação Especial de

130

Desempenho Docente -- Estágio Probatório, do PI'oJ. Dr. Dctniel Omar refez, recÚirmatttos a

131

importância de políticas e protocolos de ação assttn'Lidasoficialmente na conttlrtidade uRiNei'sitária

i32

da Unicatttp desde 2018 e qae indicam um posiciollamento iltequívoco qtlarlto à não tolerância de

133

práticas que en»olvatn discrilltinação t'elacionada a género e/ou sexualidade e violência sexual.

134

Destacamos como especiaLlttenteretevcltlte a criação da Secretaria de Atenção à Violência S cuat

135

(SÁ VS), que estabeleceprotocolo patct o encaminhamento de relatos e denúncias, além de possuir

136

mandato para oferecer apoio a +nembrosda Univel'cidade que vivenciaram episódio de

137

discriminação e/ou -violência sexual. A Secaetária tatnbéTll apoia e pt'omove iniciativas de

138

conscientizcição e educação -voltadas paT'a a cotnunidade universitária, todas elas fundamentais

139

para que não sejamos obrigctdas a conviver com assédios e violêncicts. Ao desci'ever tais

140

iniciathas, }eiteramos nosso apelo para que cada membro desta comunidade sinta-se segura/o e

141

amparadclo institucionalmente parcaencaminhar seus relatos e denúncias à Secretas'iade Atenção

142

à Violência Sexual. No entctnLo,a despeito dos esforços coletivos, esta é a segunda vez nos últimos

143

dois anos que nós - professor'asdeste Instituto - utilizatltos o recurso de registrar eln ata de nossa

144

Congregaçãoas violaçõesde de-verese as h'ansgressõesde condtlta ético-projissiotlal de membros

145

da comunidade do IFCH, anta das Unidades que mais cotlcenü'a denúncias deste tipo. Apontamos,

146

ctssim,a necessidadede adição de maiores esfot'çose de atuação perntanentedci Direção, desta

147

Congregação e da Comunidade conto unt todo para gat'antia da prontidão

148

institucioltais

de Desempenho

cojB relação ao tema. Em seguida, a IE!.ç!!:l-..b4êrlalU apresentou

l)ocente

técnico-administrativos

e da sensibilização

"/'or occzs/âo da vo/anão do re/cz/ó/'/o /;/za/ da ,4 pa/cação

-- Estágio

Probatório,

do PI'of.

Dr.

Daniel

Ontat'

Perfaz,

sobre casos de d iscriminação, assédio e violência baseadas em

de todos sobre a importância

dm respostas

do enj'el'ttamento

e cotmbates

149

destas práticcls. Etdatizamos a importância de asstlntirntos elegi'pae publicamente o compromisso

150

con'l as políticas estabelecidas etn benefício de todos nõs, comunidade ctcadêmica do !FCH e da

151

Unicamp ReÍol"çatltos, assina, a cortÜança de que nossa c07ttunidade renovara seus escol'çosde

152

promoção de utlt ambiente académicoe prolissioual baseado no respeito tnútuo, na promoção da

153

igualdade de género e na recusa à discritllitlação ou violência baseada ent gênet'o e/ou

154

sexualidade. A atenção às condutas ético-proPssionais de docentes, discelltes e .funcionários é

155

parte fundamental do cotupromisso individual e coletivo que fazemos cotidianamentecomo

156

cotnunidade.

157

Instituto no que se refere ao encantinhamentode denúnciasou relatos de discritttinação e violência

158

bctseadaem género e/ou sexualidade, tendo em vista as novas políticas adoradas desde 2018 pela

] 59

administraçãocetlhal; 2) pronto alinhanteltto conaas políticas e protocolos estabelecidospela

160

TTm;.L,nvclH'-Hn

161

,Assessorade Política de Combate à l)iscriminação baseadaem Género e/ot{ SexllaLidadee à

162

Violência Sexual da Diretoria Elcecutivade Direitos Hutltatlos dct Unicamp; 3) attlação contíTtua

163

para garantir a publicização dos ntecanismosde denúncia, tais conto: a) promoção de atividades

164

soba'eo tema na "calourada'' e na t'acepçãodos Programas de Pós-Graduação do lllstituto; b)

165

recontendaçãoaos pro.jêssoresdas disciplinas ittü'odutórias de publicização do espaçono site do

166

Instituto dedicado ao tema e da Secretaria de Atenção à Violêttcia Sexual". Em seEu\da,house

167

diversas lnanifêstações, nas quais os congregados expuseratn indignações, questionamentose

168

interpretações acerca do tema. Após sanados todos os esclarecimentos, foram encaminhadas duas

169

propostas:a de aprovaçãodo relatório com um parecerressaltandopreocupaçãoe vigilância da

170

Congregaçãocom re]açãoa toda e qua]querfortna de assédio(propostan' ]) e a de rQeição do

171

relatório (proposta n' 2). Após a votação, o resultado ülnal foram cillco votos na proposta 1, treze

172

votos na proposta 2 e doze 12 abstenções.Em seguida, as cartas lidas pelas professoras Maiiana e

173

Josianne também foram a votação, e aprovadas por tmanimidade. Quanto ao ponto 3, o Senhor

174

Presidente sugeriu retirar de pauta (proposta que foi aprovada por unanimidade), uma vez que este

175

itelb restou prdudicado à luz da votação do item 1. Em seguida,passou-seao próximo destaque:o

176

ponto 14. O SÊ!!J2e!..]?!.g$i!!Ê111g
sugeriu endossaro primeiro nome da lista tríplice como novo

] 77

Diretor-Acadêlnico do AEL: o Prof. Aldah Carlos Rodrigues. Após, o item fol a votação e

]78

aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se ao próximo destaque: o ponto 15. O !:!.ça

179

M che] relatou os traballlos e as conclusõesdo grupo de trabalho criado para elaborar propostas

180

para o 2' semestre letivo. O relatório final do GT fez um diagnóstico das práticas de ensino remotas,

181

sobreo fêcllamentodo semestre
e problematizou
o uso dos conceitos"S" ou "F", ao invésde

182

avaliação por notas. O relatório também incentiva a inscrição dos alunos no SAE (para auxílio de

183

bolsa-elnergencial); sugere que as disciplinas obrigatórias tenham PADs e PEDE; que haja

] 84

oferecimento de disciplinas AMs para manutençãodo vínculo acadêmico;e o oferecimento de um

185

plano de recuperação de conteúdo. Após, o Item foi a votação e aprovado por unanimidade.

Finalmente,
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186

Sublinhou ainda que o GT continua atuante e em funcionamento enquanto durar as atividades

187

remotas no Instihito. Também se encapou proposta da Íliêçg!!!e..:b4ilgl3a:de que, caso o GT

188

encaminlle, haja uma Congregação extraordinária em 16 ou 17 de setembro a Hiin de discutir se a

189

avaliação do segundo semestre será por nota ou conceito. Em seguida, passou-se à Pauta

190

Suplementar: PARA APROVAÇÃO -- AFASTAMENTO - 00 Ofício IFCH/DA n' 018/2020 -

191

Interessada:SUSANA SOBRES BRANCO DURMO - Assunto: Afastamento para dedicação a

192

ativídades no âmbito do programa de pesquisa MECILA

193

Conviviality-lnequality in Latin America, no período de 02/9/2020a 28/02/2021; PROGRAMA

194

DE PROFESSOR COLABORADOR

195

MARCA LOFFREDO D'OTTAVIANO - Assunto: Relatório de atividades e encerramentode

196

vínculo no Programade ProfessorColaborador,a partir de 16/7/2020,junto ao Departamentode

197

Filosofia; CONVÉNIO - 03DOfício CPPConn' 006/2020 - Interessado:INSTITUTO DE

198

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - Assunto: Convênio entre a Universidade Estadual de

199

Campinas e o Centro de Estudos da Cultura Popular e a Universidade Estadual de Campinas; 040

200

Oílício CPPCon n' 007/2020 - Interessado: INSTITUTO

201

HUMANAS - Assunto: Termo Aditivo n' l ao Convênio entre a Universidade Estadual de

202

Campinas e o Centro de Estudos da Cultura Popular e a Universidade Estadual de Campinas. Em

203

seguida,não houve destaquese todos os itens foram a escrutínio, e aprovados por unanimidade.

204

Após, passou-se aos Informes. O :l:11g!:.!!É)benscomunicou acerca da criação do 'Espaço de Escuta

205

COVID-19'. Trata-se de um ambiente online de escuta psicanalítica para alunos da Graduação e da

206

Pós-Graduação do IFCH. Nada mais llavendo a tratar, o Senhor Presidente considerou encerrada a

207

reuniãoe eu, Fábio Guzzo, ]avrei a presenteata, a ser submetidaà Congregaçãodo Instituto de

208

Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 16 de agosto de 2020.

- Mana

Sibylla

Merian

Centre

- 02P Processo n' 09-P-23276/20 14 - Interessado: ITALA

DE FTLOSOFTA E CTENCIAS

®%.

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

yNÊGAfWP
c C.iêndas Humanas

Campinas, 02 de outubro de 2020

À Congregação
do IFCH

A direção do Instituto de Filosofia e Ciência Humanas apresenta resolução propondo a

antecipaçãodo final do anualmandato para o dia 23 de junho 2021.A data original
prevista

para

o encerramento

do anual mandato

é dia 4 de setembro

de 2021.

JustiHlcamosa proposta da seguinte maneira. Na última sucessão,realizada maio de
2017 utilizamos pela primeira vez o sistema de voto eletrânico. A Comissão Eleitoral

achou por bem instituir um calendáriomais dilatado para a posseda nova direção,
precavendo-se caso a votação eletrânica

apresentasse algum problema

e a eleição

precisasse ser refeita com o voto em urna. Por essa razão a posse foi programada para
setembro, quase quatro meses depois da eleição.

A eleição ocorreu na mais perfeita ordem. A distância temporal entre a eleição e a posse
criou, entretanto, um período de expectativas institucionais que poderia ter sido evitado.

Por outro lado, a posseno meio do segundo semestredeu pouco tempo para a nova
direção assumir a condução efetiva do Instituto antes do início das íêrias escolarese do
receoso de final de ano. A posse no mês de setembro teve, desse modo, o inesperado

efeitode dificultar o planejamento
e o início efetivoda gestão.A propostade
antecipaçãodo final da gestãovisa corrigir esseproblemadividindo o ano em dois
períodos correspondentes aos semestresletivos e assegurar à nova gestão um período
de tempo maior para iniciar seu trabalho antes do recessode final de ano.

Atenciosamente,

/!i
g

\

.::

;Ç \

;;/

í;;l:l«/
hof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

IFCH / Unicamp

Matff ula 2$6$17

*;'l::,;.:,:ü

Prof. Dr. Robêrto Luiz db Calmo

Dlretor-Associado
BFGM

/ UnlcamP

Matfl ula 2QQ280

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: .L3083-896

Telefones(1913521 1579/]-58]- -- e-mail: dirifch@unicamp.br

NORMAS E CALENDÁ]UO ELEITORAL
CONSLILTAl)Alta Á NO t/H DIRETORIA DO IFCH
MANDATO JUNHOn021 A JUNHO#025

1. Da Finalidade
Esta tem a finalidade de definir os procedimentos e o calendário eleitoral a
serem adotados para consulta ao IFCH visando a elaboração de lista tríplice de
nomes a ser encaminhada ao Magnífico Reitor para a escolha do Diretor desta
Unidade para o próximo exercício, conforme previsto no Artigo 73 do Estatuto da
UNICAMP.

2. Da Inscrição de Candidatos
A inscrição prévia do candidato a Diretor deverá ser feita no RHI do IFCH
nas datas propostas no calendário eleitoral.
3. Dos Debates

Haverá debate geral convocado pela Comissão Eleitoral em data proposta
no calendário eleitoral.
Poderá haver debates setoriais, no período proposto, desde que solicitado
à Comissão Eleitoral pelas diferentes categorias de eleitores (docentes, discentes e
servidores técnicos e administrativos) através de seus respectivos representantes na
Congregação. Estes debates deverão ser solicitados na semana que antecede o
período de debatesprevisto no calendário eleitoral.
Deverão ser suspensasas atividades docentese administrativas no horário
determinado para o debate geral.

4. Da Forma de Votação e do Colégio Eleitoral
A votação será realizada de forma eletrõnica a partir de computadores
conectados à rede da UNICAMP, ou de forma externa usando conexão VPN (Virtual
Private Network).
Cada eleitor receberá uma mensagem por e-mail, da qual constará:
- Link privado para realizar a votação;
- ID de eleitor;
- Senha para votação.

A mensagem para votação será enviada exclusivamente para o e-mail
Institucional de cada eleitor. Sendo assim é responsabilidadedo eleitor atualizar e
regularizar o acessoao e-mail Institucional até o dia 20/4/2021.
O sistemaficará disponível para que o eleitor realize a votação no período
das 9:00horas do dia 28/4/2017 às 21:00horas do dia 29/4/2021.
Votarão Docentes e Servidores Técnicos Administrativos em exercício no
IFCH, assim como os que se encontrarem em férias ou licença.

Votarão também, ProfessoresAposentados do IFCHI que integram a
categoria de Professor Colaborador e os Estagiários contratados com recursos
orçamentáriosdo Instituto.
Votarão Alunos regularmente matriculados na época da eleição.
Não será permitido voto por procul'ação.
Servidores Técnicos Administrativos que simultaneamente detiverem a
condição de Aluno, votarão na categoria correspondente aos Servidores.
Estagiários que simultaneamente detiverem a condição de Aluno, votarão
na categoria correspondente aos Alunos.
Estarão aptos a votar os Docentes, os Técnicos Administrativos, os
Estagiários e os Alunos que estiverem com sua situação devidamente

regulam'izada

até o dia até o dia 16/5/20117,
data na qual a ComissãoEleitoralhomologaráa
composição do Colégio Eleitoral.

Caso algum eleitor apto a votar não i'ecebaa mensagempara efetuar a
votação, deverá entrar em contato com a ComissãoEleitoral para que possam ser
tomadas as providências necessárias para solução do problema.

A consulta será paritária e a fórmula para apuração tem como base os
seguintes pontos:

a) a basede cálculo a ser tomada será o número de votantes que efetivamente
comparecerem

às urnas;

b) os votos serão tornados proporcionais, tomando a urna com maior número de

votos como numeradorcomum para as outras duas urnas. O número
encontrado em cada uma dessas operações será o númeJ-oque determinará o
peso proporcional de cada voto em sua respectiva urna.

Por tratar-se de votação por meio eletrõnico, a apuração é realizada
automaticamente pelo sistema.
C)resultado da apuração será apresentado no dia 30/4/2021 no Auditório
do IFCHI e em seguida divulgado nas listas de discussão e no site do IFCH.

5. Do Calendário Eleitoral

Reunião da Congregaçãopara homologaçãodas
Normas e Calendário
Edital de Convocação

07/10/2020
08/3/2021
22 a 27/3/2021

Inscrição dos candidatos
Período de Debates

Obs.: O Debate Geral serárealizado dia

'das09:00às17:00horas)
12 a 17/4/2021

14/#2021

Data limite para atualização e regularização dos e-mails

20/4/2021

pelos eleitores

Homologação do Colégio Eleitoral

Data limite para o cancelamento
da inscriçãode
candidatos

22/4/2021

24/4/2021
28 e 29/4/2021

Eleições

(das 9:00 horas do dia 28 às
21:00 horas do dia 29)

30/4/2021
Divulgação do Resultado
A elaboração da Lista Tríplice será feita na Congregação
de

A nova Diretoria tomara posse no mês de

(a partir das 10:00horas)
05/5/2021
Junho/2021

6. Do encaminhamento dos Resultados da Consulta

Seráencaminhadaà Congregaçãodo IFCHI,por meio de ata do processo
eleitoral, a planilha de apuração contendo resultados específicos de cada categoria e
o resultado geral da ponderação.

7. Da ComissãoEleitoral e suasAtribuições
Designada pela Congregação é composta por 06 membros (02 docentes, 02
alunos e 02 funcionários).
Compete a Comissão Eleitoral:
homologar o Colégio Eleitoral
elaborar as regras para os debates;

mediar os debates;
elaborar a planilha de apuração;
realizar a apuração;
elaborar a ata do processo de consulta;

divulgar o resultado da consulta.
A Comissão Eleitoral designada pela Congregação do IFCH de 07/10/2020 é
composta pelos seguintes membros:

Representantes de Docentes:

Representantes de Funcionários

Representantes de Alunos:

UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNiOA#UP

;tíbuto de

e C.iêricías Humanas

Campinas, 23 de Setembro de 2020.
Ofício DA/IFCH n' 028/2020

illno. Sr.
Prol. Dr. Atvaro Gabriel Bianclli Metldez
Diretor - IFCH
tjNICAMP

Encaminho ao senhor, para apreciação pela Congregaçãodo IFCH, os pareceres da
Coordenaçãode Graduaçãoem Ciências Sociais/TFCH,elaborado pela Profa. Dra. Joice Meio Vieira, da
Comissãode Pós-Graduaçãodo Programa de Pós-Graduaçãoem Antropologia Social/IFCH, elaborado
pela Prosa.Dra. Nashieli Cecília Rangel Loera e do Departamento de Antropologia/IFCH, elaborado
pelo Prof. Dr. rosé Maurício Priva Andion Arruti, referentes ao Relatório de Atividades Docente (RAD)
apresentado pelo Prof. Dr. Christiano Key Tambascia, correspondente ao período de 01/04/2017 a

31/03/2020.
Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente,

Prof. Dr. José Maurício ParvaAndion Arruti
Matrícula no 301206

Chefe do Departamentode Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitáj'ia Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP 13083-896

Telefones(] 9) 3521 ] 572 -- e-mail: dantropo@unicamp.br
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Conclusão: ÁI)sovado

Comentários
O relatório de atividades apresentado pelo professor Christiano Key Tambascia
demonstra a qualidade e continuidade da sua produção científica referente as
atividades de pesquisa, docência, extensão e serviços à comunidade, assim
como seu envolvimento e dedicação em atividades administrativas da
u nive rs idad e

O prof. Christiano tem se destacado pelo seu comprometimento com as
atividades de docência na graduação e pós-graduação, já seja ministrando
disciplinas da grade obrigatória, eletivas, propondo novas disciplinas,
incentivando a formação de novos pesquisadores, dedicando horas extra classe
ao atendimento de alunos e de supervisão de estágios de docência e
participando como membro das comissões de seleção dos dois programas de
pós-graduação aos quais está vinculado como professor permanente, o
de Antropologia Social e Ciências Sociais da Unicamp.
No período, o docente ministrou 5 disciplinas na graduação, com destaque para
3 disciplinas obrigatórias ministradas tanto para o curso noturno e integral de
Ciências Sociais. Durante este período vale destacar também a atuação do
professor como supervisor de alunos e alunas que realizaram estágios de
docência PEDe PAD. um total de 13. Alguns destes estagiários desenvolveram,
a partir desta experiência. projetos de iniciação científica sob a orientação do
docente. Alguns dos alunos PADfinalizaram suas pesquisa de iniciação e deram
continuidade a sua formação acadêmica no mestrado em Antropologia Social da
Unicamp. Na pós-graduação foram ll disciplinas ministradas pelo docente,
tanto disciplinas obrigatórias como eletivas. Vale mencionar que o professor
Christiano não só tem se destacado como docente, incentivando os e as alunas
a tornarem a teoria antropológica e sociológica um campo análise e de
investigação renovado e constante, mas também, sua atuação como
orientador ganha destaque ao incentivar pesquisas que colocam em diálogo a
história e a antropologia, ampliando um campo metodológico inovador de uma
etnografia de arquivos. Christiano orientou no período 4 dissertações de
mestrado, uma delas "a fotografia e a máscara: uma antropologia da imagem"
defendida em 2019 foi indicada como a melhor dissertação do mestrado do
programa de Pós-graduação em Antropologia Social desse ano. Atualmente, o
professor orienta duas pesquisas de mestrado e cinco de doutorado. Doze
pesquisasde iniciação, treinamento técnico, mestrado e doutorado e de estágio
no exterior sob responsabilidadedo docente contaram ou contam com
financiamento da Fapesp durante o período. A atuação destacada em docência
e inovaçãoem pesquisapor parte do docente se viu refletida também na sua
contribuição para a reformulação das linhas de pesquisa do PPGAS,e
especificamente da linha "Antropologia e Etnografia do conhecimento" da qual o
docente faz parte. e que reúne uma diversidadede temas que inclui bens
materiais e imateriais; propriedade intelectual e saberes tradicionais; regimes
patrimoniais, narrativas e instituições de memória, museus e arquivos; ciência
e outros modos de conhecimento; arte e produção cultural; biografias e

trajetórias; grafias e imagens.

Por outro lado, a orientação e contribuição do professor Christiano na formação
de alunos e alunas na área de Ciências Sociais e Humanas não se limita a suas
próprias pesquisas e as dos seus próprios orientados e orientandas. O docente
participou de um total de 38 bancasde qualificaçãoe de defesa de mestrado e
doutorado, dentro e fora da Unicamp.
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Durante o período, o professor Christiano teve também uma intensa
participação como membro de comitês editoriais de duas importantes
publicações na área, atuou também como membro do conselho do Museu de
artes visuais da Unicamp, mas também teve participação relevante na
apresentação de conferências, trabalhos, mini-cursos, coordenação de
simpósios e grupos de trabalho em eventos científicos, 16 no total, de caráter
nacional e internacional onde foram apresentados resultados ou avanços das
pesquisa de ponta e originais em Antropologia desenvolvidas pelo docente.
Christiano foi docente de um dos oito cursos ministrados em língua inglesa
como parte da EscolaSão Paulo de Ciência Avançada em Metodologia em
Ciências Humanas, financiada pela Fapesp e realizada no IFCH com a presença
de 100 alunos de mais de 20 países diferentes. Sua capacidade de inovar
metodologicamente na pesquisa etnográfica se reflete também no
desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa e formação, como é o caso
do seu projeto de pesquisa"Constituindo arquivos: a produção da memória
para história da antropologia através do colecionismo de Niemuendaju .e.Fagg",
financiado pela Fapesp, e do grupo de pesquisa Ateliê de produção s.imbólica

(APTA) sob sua coordenação que reúne alunos e alunas de graduação:
mestrado e doutorado. Como resultado destas pesquisas e das incursões
metodológicas realizadas pelo docente, que colocam em diálogo principalmente
antropologia e história publicou 17 produções da sua autoria ou em coautoria já
seja em anais de congresso,em forma de capítulosde livro ou em periódicos
de referência na área com seletiva política editorial, com destaque para três
artigos publicados em periódicos AI.
Finalmente. a função desempenhada pelo docente como Diretor Acadêmico do
Arquivo Edgard Leuenroth-

Centro de Pesquisa e Documentação.Social

da

Unicamp merece um comentário a parte. Durante os mais de três anos a
frente do AEL. o docente foi executor de um importante projeto sediado.no.AEL
"Existimosl Contra o silêncio e esquecimento - pela preservação e difusão dos
conjuntos documentais do Ael" como parte do programa lberarquivos: 20 anos
de cooperação Arquivistica ibeoroamericana com financiamento do governo
espanhol para organização de acervos sobre movimento sociais existentes no
AEL. Durante o o período, o arquivo adquiriu também importantes acervos de
pesquisa. Destaco aqui somente os de referência para a constituição de um
repositório da História da Antropologia da Unicamp como é o caso da
documentação e materiais de pesquisa de docentes fundadores do
Departamento de Antropologia, Verena Stolcke, Peter..Frye .Antonio Arantes,
mas também, durante este período nova documentação foi incorporada a
acervos já existentes como l$ o caso do acervo da História da Antropologi.a
Brasileira e o acervo de Roberto Cardoso de Oliveira. Durante este período o
docente incentivou também a participação, no AEL,dejovens pesquisadores
que obtiveram bolsas de treinamento técnico, BAEFou de iniciação.científica
sob supervisão do docente e que atuaram na.organização .do material
adquiri'do. Atividades de extensão também são destaque durante a ge.stã.odo
docente através de visitas organizadas anualmente por escolas municipais ou a
colaboração na Unicamp de Portas Abertas (UPA).
Os projetos, pesquisas e a atuação em cargos acadêmicos que o.professor
Chr'istianotem desenvolvido no período demonstram continuidade da sua
trajetória intelectual e da sua produção científica, continuidade também
manifesta a partir das pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado
que o docente orientou no período.
O conjunto de atividades desenvolvidas pelo professor demonstram a
excelência da sua trajetória intelectual e do seu desempenho, assim como o
compromisso com o departamento de Antropologia e co.ma Uni.camp..Por essa
razão, recomendo enfaticamente a aprovação do seu relatório de atividades
referQ111g
gapç!.Ígdg=
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NASHIELI CECILIA RANGEL LOERA

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

Comentários
O relatório de atividades apresentado pelo professor Christiano Key Tambascia demonstra a qualidade e continuidade da
sua produção científica referente as atívidades de pesquisa, docência, extensão e serviços à comunidade, assim como
seu envolvimento e dedicação em atividades administrativas da universidade.
O prof. Christiano tem se destacado pelo seu comprometimento com as atividades de docência na graduação e pósgraduação, já seja ministrando disciplinas da grade obrigatória. eletivas, propondo novas disciplinas, incentivando a
formação de novos pesquisadores. dedicando horas extra classe ao atendimento de alunos e de supervisão de estágios
de docência e participando como membro das comissões de seleção dos dois programas de pós-graduação aos quais
está vinculado como professor permanente, o de Antropologia Social e Ciências Sociais da Unicamp.
No período, o docente ministrou 5 disciplinas na graduação, com destaque para 3 disciplinas obrigatórias ministradas
tanto para o curso noturno e integral de Ciências Sociais. Durante este período vale destacar também a atuação do
professor como supervisor de alunos e alunas que realizaram estágios de docência PED e PAD. um total de 13. Alguns
destes estagiários desenvolveram, a partir desta experiência, projetos de iniciação científica sob a orientação do docente.
Alguns dos alunos PAD finalizaram suas pesquisa de iniciação e deram continuidade a sua formação acadêmica na
mestrado em Antropologia Social da Unícamp. Na pós-graduação foram 11 disciplinas ministradas pelo docente. tanto
disciplinas obrigatórias como eletivas. Vale mencionar que o professor Christíano não só tem se destacado como
docente, incentivando os e as alunas a tornarem a teoria antropológica e sociológica um campo análise e de
investigação renovado e constante, mas também. sua atuação como orientador ganha destaque ao incentivar pesquisas
que colocam em diálogo a história e a antropologia. ampliando um campo metodológica inovador de uma etnografia de
arquivos. Christiano orientou no período 4 dissertações de mestrado, uma delas "a fotografia e a máscara: uma
antropologia da imagem" defendida em 2019 foi indicada como a melhor dissertação do mestrado do programa de Pósgraduação em Antropologia Social desse ano. Atualmente. o professor orienta duas pesquisas de mestrado e cinco de
doutorado. Doze pesquisas de iniciação, treinamento técnico. mestrado e doutorado e de estágio no exterior sob
responsabilidade do docente contaram ou contam com financiamento da Fapesp durante o período. A atuação destacada
em docência e inovação em pesquisa por parte do docente se viu refletida também na sua contribuição para a
reformulação das linhas de pesquisa do PPGAS. e especificamente da linha "Antropologia e Etnografia do conhecimento'
da qual o docente faz parte. e que reúne uma diversidade de temas que inclui bens materiais e imateriaisl propriedade
intelectual e saberes tradicionaisl regimes patrimoniais. narrativas e instituições de memória. museus e arquivosl ciência
e outros modos de conhecimentosarte e produção cuiturall biografias e trajetóriast grafias e imagens.
Por outro lado. a orientação e contribuição do professor Christiano na formação de alunos e alunas na área de Ciências
Sociais e Humanas não se limita a suas próprias pesquisas e as dos seus próprios orientados e orientandas- O docente
participou de um total de 38 bancas de qualificação e de defesa de mestrado e doutorado, dentro e fora da UnicampDurante o período, o professor Christiano teve também uma intensa participação como membro de comitês editoriais de
duas importantes publicações na área, atuou também como membro do conselho do Museu de ares visuais da Unicamp.
mas também teve participação relevante na apresentação de conferências, trabalhos. mini-cursos. coordenação de
simpósios e grupos de trabalho em eventos científicos. 16 no total. de caráter nacional e internacional onde foram
apresentados resultados ou avanços das pesquisa de ponta e originais em Antropologia desenvolvidas pelo docente.
Christiano foi docente de um dos oito cursos ministrados em língua inglesa como parte da Escola São Paulo de Ciência
Avançada em Metodologia em Ciências Humanas. financiada pela Fapesp e realizada no IFCH com a presença de 100
alunos de mais de 20 países diferentes. Sua capacidade de inovar metodologicamente na pesquisa etnográfica se reflete
também no desenvolvimento de diversos projetos de pesquisa e formação. como é o caso do seu prometode pesquisa
'Constituindo arquivos: a produção da memória para história da antropologia através do colecionismo de Niemuendaju e
Fagg", financiado pela Fapesp. e do grupo de pesquisa Ateliê de produção simbólica (APSA) sob sua coordenação que
reúne alunos e alunas de graduação, mestrado e doutorado. Como resultado destas pesquisas e das incursões
metodológicas realizadas pelo docente. que colocam em diálogo principalmente antropologia e história publicou 17
produções da sua autoria ou em coautoria já seja em anais de congresso, em forma de capítulos de livro ou em
periódicos de referência na área com seletiva política editorial. com destaque para três artigos publicados em periódicos

AI
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Finalmente, a função desempenhada pelo docente como Diretor Acadêmico do Arquivo Edgard Leuenroth- Centro de .í-u#l. f'\ i'\ -$ f«f
Pesquisa e Documentação Social da Unicamp merece um comentário a parte. Durante os mais de três anos a frente do \J !.; i...i í.i *L g
AEL, o docente foi executor de um importante prometosediado no AEL "Existimosl Contra o silêncio e esquecimento pela preservação e difusão dos conjuntos documentais do Ael" como parte do programa lberarquivos: 20 anos de
cooperação Arquivistica ibeoroamericana com financiamento do governo espanhol para organização de acervos sobre
movimento sociais existentes no AEL. Durante o o período, o arquivo adquiriu também importantes acervos de pesquisa.
Destaco aqui somente os de referência para a constituição de um repositório da História da Antropologia da Unicamp
como é o caso da documentação e materiais de pesquisa de docentes fundadores do Departamento de Antropologia,
Verena Stolcke, Peter Fry e Antonio Arantes, mas também, durante este período nova documentação foi incorporada a
acervos já existentes como é o caso do acervo da História da Antropologia Brasileira e o acervo de Roberto Cardoso de
Oliveira. Durante este período o docente incentivou também a participação. no AEL.de jovens pesquisadores que
obtiveram bolsas de treinamento técnico, BAEF ou de Iniciação científica sob supervisão do docente e que atuaram na
organização do material adquirido. Atividades de extensão também são destaque durante a gestão do docente através
de visitas organizadas anualmente por escolas municipais ou a colaboração na Unicamp de Portas Abertas (UPA).
Os projetos, pesquisas e a atuação em cargos acadêmicos que o professor Christiano tem desenvolvido no período
demonstram continuidade da sua trajetória intelectual e da sua produção científica, continuidade também manifesta a
partir das pesquisas de iniciação científica, mestrado e doutorado que o docente orientou no período.
O conjunto de atividades desenvolvidas pelo professor demonstram a excelência da sua trajetória intelectual e do seu
desempenho, assim como o compromisso com o departamento de Antropologia e com a Unicamp. Por essa razão,
recomendo enfaticamente a aprovação do seu relatório de atividades referente ao período.

JOANA CABRAL DE OLIVEIRA
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
Prof. Tambascia tem atuado com regularidade em todas as frentes do trabalho
docente: ensino de graduação, pós, pesquisa, extensão e administração
universitária. Destaca-se o oferecimento de disciplinas obrigatórias do núcleo
comum de formação em Ciências Sociais, o que implica em ministrar aulas para
turmas maiores e que demandam bastante empenho. Prof. Tambascia também
tem ofertado disciplinas eletivas dentro de sua área de atuação em pesquisas.
Demonstra preocupação com a formação de novos quadros docentes, procurando
envolver alunos participantes do PED e do PAD em suas disciplinas. Atividades do
Departamento de Antropologia e do Ateliê de Produção Simbólica e Antropologia
que contam com seu engajamento na organização e realização costumam versar
sobre arte, ciência e sociedade. O público alvo dessas iniciativas mescla
estudantes de graduação, pós e membros da comunidade externa à universidade.
Deve-se mencionar também a excelente atuação do Prof. Tambascia à frente da
direção do Arquivo Edgard Leuenroth, oferecendo oportunidades de estágio para
estudantes de graduação via projetos BAS e BAEF vinculados a diferentes etapas
de pesquisa ou de preparação de fontes para futuras pesquisas. Ademais, orientou
três projetos de iniciação científica PIBIC.
Pelo comprometimento com a Instituição, bem como considerando a produtividade
do Prof. Tambascia, recomenda-sea aprovação e seu relatório trienal.

JOICE MELO VIEIRA

IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA CONSELHO DEPAmMENTAL

/ INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O RAD do Christiano Key Tambasciademonstraum claro engajamentoinstitucional, assim
como o equilíbrio entre as função primordiais da universidades quais sejam, docência,
pesquisae extensão. Sua produção se manifesta na oferta regular de disciplinas na
graduação e na pós-graduação; na orientação e supervisão de alunos, tanto na docência, no
trabalho técnico e no trabalho cientínlco; na participação em bancas; na produção
acadêmica;na manutenção de um Laboratório de pesquisa; na direção de um importante
Centro de pesquisado IFCH; e no desenvolvimento de atividades dc extensão.
Com relação à DOCÊNCIA, o prof. Tambasciaministrou 5 disciplinas (3 delasobrigatórias,
ministradas tanto para o curso notumo e integral) da graduação dc Ciências Sociais, e l l
disciplinas da grade da pós-graduação nos PPGAS e PPGCS. Além disso, o prof. Tambascia
foi docente de um dos oito cursos ministrados em língua inglesa como parte da Escola São
Paulo dc Ciência Avançada em Metodologia em Ciências Humanas, financiada pela Fapesp
e realizada no IFCH com a presença de 100 alunos de mais de 20 países diferentes.
Com relação às FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, o prof. Tambascia foi Diretor
Acadêmico do Arquivo Edgard Leuenroth- Centro de Pesquisa e Documentação Social da
Unicamp durante os mais de três anos, onde foi executor do prometo"Existimosl Contra o
silêncio e esquecimento - pela preservaçãoe difusão dos conjuntos documentais do Acl''
como parte do programa lberarquivos: 20 anos de cooperaçãoArquivistica
ibeoroamericana, desenvolvido com financiamento do governo espanhol, para organização
de acervos sobre movimento sociais existentes no AEL. Durante o o período, o arquivo
adquiriu também importantes acervos de pesquisa, incluindo alguns de referência para a
constituiçãode um repositório da História da Antropologia da Unicamp, como a
documentaçãodos docentes fundadores do Departamento de Antropologia, Vcrena Stolcke,
Peter Fry e Antonio Amantes.Durante esteperíodo nova documentação foi incorporada a
acervosjá existentes, como é o caso do acervo da História da Antropologia Brasileira c o
acervo dc Roberto Cardoso de Oliveira.
Com relação a PROJETOS DE PESQUISA, o prof. Tambascia coordena o grupo de
pesquisa Ateliê de produção simbólica (APSA), que reúne alunos e alunas de graduação,

mestrado e doutorado, associado ao qual desenvolve o prometode pesquisa "Constituindo
arquivos: a produção da memória para história da antropologia através do colecionismo dc
Niemuendaju e Fagg", Hnanciado pela Fapesp.
Com relação ao trabalho de ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO, o prof. Tambascia manteve
13 supervisões em estágios de docência (6 PED e 7 PAD) e orientou 4 dissertações de
mestrado, uma delas (2019) indicada como a melhor dissertação do mestrado do programa
de Pós-graduaçãoem Antropologia Social desseano. Atualmente tem em curso 3
orientações de TC,2 de mestrado e 5 de doutorado. A sua atuação Ê.enteda direção do AEL
tem oferecendo oportunidades de estágio para estudantesde graduação via projctos BAS e
BAEF vinculados a diferentes etapas de pesquisa ou de preparaçãode fontes para futuras
pesquisas. Isso também Ihe pennitiu manter 12 projetos dc ensino na graduação ou na pósgraduação Hinancíados pela FAPESP. Cabe destacar quc sua atuação como orientador tem
incentivado pesquisas que colocam em diálogo História c Antropologia, ampliando um
campo metodológico inovador de uma etnografia de arquivos.
Com relação à participação em bancas,o prof. Tambascia participou de um total de 38
bancas de qualificação e de defesa de mestrado e doutorado, dentro e fora da Unicamp.
Como resultado destasatividade de gestão e pesquisa, a PRODUÇÃO do prof. Tambascia
inclui 17 produções bibliográficas de sua autoria ou em coautoria, em anais de congresso,
em fomla de capítulos dc livro ou em periódicos de referência na área com seletiva política
editoria[, com destaquepara três artigos pub]icados em periódicos A ] .
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Comirelaçãoàs ATIVIDADES DE EXTENSÃO destacam-scas atividadesdesenvolvidas

. . . . .: -.

durante
sua
gestão
afrente
doAEL,naforma
devisitas
organizadas
anualmente
porescolas
U' UUáy

municipais ou a colaboração na Unicamp de Portas Abertas (UPA).

Diante destasatividadcs e produções, somos enfaticamente favoráveis à aprovação deste

JOSE MAURICiO PAIVA ANDION ARRUTI
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Campinas, 23 de julho de 2020

OF.DF/IFCHno. 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 OI de abril de 2017 a 3.Lde 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. $r.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Filosofia RuaCoraCoralina,100
CEP 1 3083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.:(551 9) 35211574 Fax: (5519) 35210121

e-mail: depfilo@.unícamp.br
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PARECER DA REL.AÇORDA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O Prof. Daniel Peres teve 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 ativídades 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 bancasde
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 RU FFINO

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA 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 CIÊNCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O prof. Dr. Daniel Perfaz tem contribuído com .regulará.dade
com as atividades
de'ensino na gradu:ação,estando acima da média da unidade nos três
parâmetros qüantinl(ladosde número de djscjplinas, de esBidantese dç horas
dedicadas a(i ensino. Destacamos a contribuir;ão do prof. Daniel na oferta de
discilljinas no período notumo e no Instituto de Biologia. No pll.meia(2caso, o
prof.'Daniel teta.ajudado o reduzido quadro de professores da:FilosoHla a
manter uma discililina semestralmentê no pqrígêlo .notumo.para atender.em
especial à demanda dos outros cursos do IFCH cujos estudantes nçccssitam.
ctitnpri{ créditos na:Fi.losoülq.pe!!e p.gríodo. No s(imundocaso, a oferta regular,
çspetialmente da .disciplina BD52.0'(FundamentosrEticos para o Exercício

Prbniss:tonaldo Bióloga), constitui uma ponte importante de cooperaçãoentre a
Filoso.Ha e a Biologiar

Tais disciplinas ofertadas ajudam a entender a presença significativa de
estudantes de outras carreiras aue não a Filosofia entre os matriculados.
Mesmo nas .dl.sciplinas oferecidas no IFCH, colnstata-sS que. em números

absolutos h$ frequentemente mais alunos de Ciências Sociais do.que de
Filoso.Ha.Nota-gê também a constante presença de alunos espcciãs.

Além das disciplinas ministradas no âmbito da graduação,cabe mencionar a
atuação.de Dadiel Perfazna realização de atividãdes de extensão. Além do
prqéto ''CorujãoT, que tem o mérit'o de levar discussões Hllosóülcascom
jigjl'dez g um Õúblicõ !eigo, destaca-seg iniciativa de promover a extensão
''FilosoHla coü diagnóstkó de aytjsmo'', por meio da dual se prospecto
cooperação progmhátic.a entre Filosofia ê,outras ciên(lias.pafticullares em tomo
de tim toma'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 dois últimos i)rojetos acima henc;ionados
têm o mérito de pmmover.interação interdisgipliiiar ê interprofisslgnal com
relevância.para á dift;tsãoda pertinência da fílósoüla em investigações e
práticas clínicas.
À.inda no.que tange a atividades de extensão: cabe mencionar a atuaç$o regular
de Daniel ãa elatiõração de p.arecerese na arb.itragelp de amigos acadêmicõs,
bem como seu trabalho de adição da revista Kart'e-Prints.
Em relação a orientaçõ.espo nível .de graduação,.mencionamos;.a orientação.de
quatro ploJeto?de Inícjação Cientínlca,com tlestaqueJ3araa .obtençãodebolsa
do exle;ioiIAlemanha) para estudante de graduaçnao.Contudo,bota-se pouca
atuação dg ]j?ÊLniel
rebtiüamente a orientaljões no'Plog1lama de Estágio
Docente (PPj?0 e no Programa de Apo:io ]2idático (PÃD): peCHasum
orientando PE].) no pefí(iao considerado. Pela mestra viã, há apenasuma
orientação interrombidg: de Monografia

e cinco estudantes matriculados em

discipljhas de Estudos Dirigidos. Destacamos este dado pelo relevância
fomlhtiva para os estudantêi e para a boa sinergia entre graduação e pósgraduação'e para a relação entro ensino, pesquisa e extensão.
RAFAEL RODRIGUES GARCIA
IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Conclusão: ,z\provado

Comentários
O prof. Dr. ])aniel Perfaztem contribuído con:l.regulará.dado
com a: atividades
de ensino na grada.ação,estando acima d$ m.édja da unidade nos três.
parâmetros qiiantiHldadós de número de.djscjplinas, de qsQdantes e d: h.orqs
tiedicadas ad ensino. Destacamos a contribuição do prof. Daniel na oferta de
disciplinas no período notumo e no Instituto de Biologia. Ng pli.meirg caso,o
prof.'Daniel tçin.ajudado o reduzido quadro de professores dáFil.osoüía a
;manteruma discil51inasemestralmenténo período notumo.para atender.em
especial à demaniia çlqs oug'os cursos do !FCH cujos estudantesnl?cessitam.
culrnprir créditos nq Fi.losoÊlq.Deitep.gríodo. No .se;Wupdo
caso, a oferta regular,
especialmente da .disciplina BD52.0'(Fundamentos'éticos Dará o Exercício
Prbnlssjonal do Bióloga), constitui uma ponte importante de cooperação entre a
FilosoÊla e a Biologia'

Tais disciplinas ofertados ajudam a entender a presença signiHlcativa de
estudantesde outras carreii:hsque não a Filosofia ente-êos matriculados.
Mesmo nas dj:sciplinas oferecidas no IFCH, co;nstata-seque.em números
absolutos há fteqhentemente mais alunos de Ciência? Sociais do.que de
Filosoília. Nota-sletambém a constante presença de alunos especiais.
Além das disciplinas ministrados no.âmbito da graduação, cabe mencionar a
atuação.de Dadiel Perfazna realização de ativiqãdes de eXt.ens;íg.Além do
prqeto ''Corulão'', que tem o mérit'o de levar discu?iões ütlosóõcas com.
:olikiez a um públícil) !ergo, destaca-se q iniciativa

de promover a extensão

FilosoHlacola diagnóstk(i de aytjsmo'', por meio da dual se prospecto
cooperação prograihátic.a entre Fijosoüla 'e-outras ciências.paüiculares em tomo

de'lLn t;ma'de roelevânciainquestionável. Dp mesmo nlodõ, destaca-se.aoferta
de um curso de introdução êçblíniça psicanalítica pela Extecamp junto.à
il;(Liiiãdide Ciências À4édicas.Os bois últimos brojetos acima ihencjonados
têm o mérito de promover.interação interdisigipliíÍar é interprofissignal com
relevância.para a difusão da pertinência da üílõsoHlaem investigações e
práticas clínicas.
Xindano que tange a atividades de extensão; c.abemencionar a atuaqjo regular
de'Daniel ba elaboração de p.arecerese na arbjtrageW de.artigos acadêmicos;
bem como seu trabalho de adição da revista Kant e-Prints.

orlentand'Ü PEÍ) no perí(;Zelo.considerado.Pela meslnçl vià, há apenas Fma
orientação ntemompidg: de Monograâla e cinco estudqnteÉ .maüiculados em
discipli;as de Estudos Dirigidos. l)eslacamos este dado pela relevância.
fonnbtiva para os estudante e para a boa sinergia entre Érgduação e pósgraduação"e para a relação entro ensino, pesquisa e extensão.

RAFAEL RODRIGUES GARCIA
IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Condução;Aprovado
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RAFAEL RODRIGUES GARCIA

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA RELATORDA(o) CONSELHODEPAmMENTAL /
INTEGRADO
Conclusão: 4/)roçado

Comentários
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 arbitrados 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 processo de 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
de administração, em que começou a atuar no âmbito do Departamento (l
atividade
Unidade

- 8 meses: Suplente do Conselho [)iretivo do Arquivo Edgard Leuenroth) e da
(2 atividades

- 72 meses:

Membro

e Secretário

do Centro de Estudos de

Filosofia Moderna e Contemporânea).

Em termos qualitativos, a produção científica do docente em termos de
pesquisa e de orientações é compatível com a média do Departamento e acima
da média da área em âmbito nacional, momento em que cabe lembrar que o
docente é também pesquisador ID 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 público leigo,
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 prospecto 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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PARECERDA CONSELHO DEPAR:TAMENTAL/ INTEGRADO
Conclusão: ,4p/"ovado

Comentários
No que diz respeito ao trabalho na graduação, o professor Daniel O. Pcrez se destacapor
oferecer cursos transdisciplinares, nos quais são abordados conceitos ütlosóHlcoscm
intersecção com a psicanálise e a literaüira. Por isso, seus cursos atraem discentes de
diversas arcas, além de um número signiHlcativo 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
õilosoHlapara crianças,jovens e adultos com diagnóstico de autismo, do qual participou um
aluno bolsista. Também orientou/orienta cinco projetos de IC, com bolsa FAPESP c PIBIC
/CNPq
No que tange aos eventos relacionados ao ensino e pesquisa na graduação e na pósgraduação, o professor tem papel ativo na "Sociedade Kart" (seção Campinas) e no "Centro
de Estudos Fausto Castilho de FilosoHlaModerna c Contemporânea" (CEMODECON).
trabalhando na organização de palestras, eventos, revistas e publicações diversas.
No quc diz respeito às disciplinas ministradas na pós-graduação, o professor ofereceu
conteúdos diversos, trabalhando autores como Descarnes,Kant, Lacan, Freud, Heidegger,
Zizck, entre outros. Em relação ao número dc orientações de mestrado e doutorado,
apresentaum número satisfatório de pesquisassob sua supervisão. compatível com o PPGF
Seusestudantesde doutorado e mestrado realizaram estágios dc pesquisana China, na
França e na Inglaten'a. O Prof. Danicl também participa do projeto DINTER quc o
departamentomantém com a UFAM. sendo responsável pela orientação dc uma
pesquisadora de doutorado.
No período analisado, o docente publicou quatro artigos em revistas dc circulação nacional
c intemaciona[. Participou de uma média de três eventos por ano com apresentaçãodc
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 com seu orientando, Alexandrc Satumino, organizou um volume. Por ülm,
publicou sete capítulos de livros, um deles em francês. Noto ainda quc é editor da revista
eletrânica "Kart e-Prints"

Logo, o relatório do Prof. Daniel O. Perfazé satisfatório cm todos os quesitosanalisados
Entretanto, na condição dc Chefe de Departamento, preciso destacar quc desde o segundo
semestre de 201 7 o professor não ministra disciplinas obrigatórias na graduação devido a
uma solicitação dos discentes do curso de graduação em Filosofia. O pedido sc deu por
causa de uma sindicância instituída pela Congregação do IFCH em reunião de 07/06/2017,
após a retirada de pauta da aprovação de seu probatório. A sindicância deveria analisar
supostas condutas inadequadas do docente. Chegou-se a um parecer ülnal no segundo
semestrede 2018, mas o mesmo não foi enviado ao IFCH por decisão da procuradoria.
Contudo o resultado final levou a uma "advertência" fomlal do Reitor. Desde então, o
docente continua em estágio probatório. Por sc tratar de uma situação prqudicial ao
Departamento de FilosoHla, considero que a situação deva ser resolvida o mais rápido
ss]
possível
TAISA HELENA PASCALE PALHARES

IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA
c (.íências

Humanas

Cainpínas, 23 de setembro de 2020
Ofício DA / IFCH n' 027/2020

Ref.Processo09P-26802/2016

illno. Sr.
Prof. Dr. .'llvaro Gabriel Bianchi

Di.reter- IFCH
UNICÁMP

Senhor Diretor,

Encaminhoao senhor para apreciaçãopela Congregaçãodo IFCH,o relatório de atividades
apresentado pelo Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr., referente ao período de seu afastamento 15/agosto/2019 a 31/julho/2020

- para realização de Pós-Doutorado junto à School of Anthropology

& Museum Ethnography, University of Oxford, Inglaterra.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. JoséMaurício ParvaAndion Arruti
Matrícula Ho301206

Chefedo Departamentode Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones(19) 3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

DELIBERACÃO DA/IFCH n9

O Departamento de Antropologia, em sua reunião de 16 de setembro de 2020, aprovou o relatório de
atividades apresentado pelo Prof. Dr. ANTONIO ROBERTOGUERREIROJR.,referente ao período de seu
afastamento - 15/agosto/2019 a 31/julho/2020

- para realização de Pós-Doutorado junto à School of

Anthropology & Museum Ethnography, University of Oxford, Inglaterra.

Prof. Dr. José Maurício Paiva Andion Arruti

Matrícula Ro301206
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH/ UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP CEP: 13083-896
Telefones( 19) 352] [572 -- e-mai]: dantropo(@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
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wnqüP''

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

UNICAhãP

c Cíê-ías Hu.-nas

Campinas, 30 de setembro de 2020

Ofício DH .nQ 020/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar aprovação da Congregação da integração na função de Professor
Colaborador de Leandro Karnal a partir de 05/08/2020 pelo período de 02 Idois) anos.

Informamos que a solicitação foi aprovada em reunião do Departamento de
História em ].9/09/2020

Atenciosamente,
É~..
Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefedo Departamento de História
EFCH/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(.L9)3521 -L575-- e-mail: historia@unicamp.br
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

Campinas, 23 de setembro de 2020
Ofício DA / IFCH n' 022/2020

ReF.Processo0].P-292/1980

lItRo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi

Diretor - IFCH
UNICÀMP

Senhor Diretor

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH o pedido de renovação de vínculo da Prata. Dra.

BELA FELDMAN no programa de Professor Colaborador da UNICAF«IP, junto ao Departamento de
Antropologia/IFCH, para o período de 0 1/dezembro/2020 a 30/novembro/2022.

Informo ainda que esta renovaçãode vínculo foi aprovadapelo Departamentode Antropologia/IFCH,
eln reunião realizada no dia 16/setembro/2020.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. rosé Maurício ParvaAndion Arruti
Matrícula n' 301206
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones C19)3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS

w'

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

nstítuto de
c C.íõnctas Humanas

Campinas, 23 de setembro de 2020
Ofício DA / IFCH n' 023/2020

Ref.Processo09P-10672/201S

itlno. Sr.
Prol. Dr. Alvura Gabriel Bianchi

Diretor - IFCH
UNiCAMP

Senhor Diretor,

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH o pedido de renovação de vínculo do Prof. Dr.

CARDOS RODRIGUES BRANDÃO no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, junto ao
Departamento de Antropologia/IFCH, para o pei'iodo de 0 1/janeiro/202 1 a 3 1/dezembro/2022.

Informo ainda que esta renovação de vínculo foi aprovada pelo Departamento de Antropologia/IFCH,
em reunião realizada.no dia 16/setembro/2020.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. JoséMaurício ParvaAndion Arruti
Matrícula Ho301206
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones C19) 3521 1572 - e-mail; dantropo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
c Cíê-i-

Humana;

Campinas, 14 de setembro de 2020
OHcio DA / IFCH n' 021/2020

Ref.Processo09P-15676/2017

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi
DI.rotor - IFCH

UNICAMP

Senhor Diretor,

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH o pedido de renovação de vínculo da Prata. Dra.

AMNERIS ANGELA MARONT no programa de ProfessorColaborador da UNTCAMP, junto ao
Departamento de Antropologia/TFCH, para o período de 13/setembro/2020 a 12/setembro/2022.

Informo ainda que esta renovação de vínculo foi aprovada pelo Departamento de Antropologia/IFCH,
em reunião realizada no dia 19/agosto/2020.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. JoséMaurício ParvaAndion Arruti

Matricula n' 301206
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

TelefonesC19)3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp-br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UN$CA$aP

il tít.todc
c Ciências Humanas

Campinas, 30 de setembro de 2020.

Ofício DH .nQ023/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar providências,junto aos órgãos competentes, no sentido de
aprovar o relatório parcial e a renovação do vínculo do Prof. Dr. Luciano Migliaccio

jprocesso ng 09 P 26883/2014),junto ao Departamento de História a partir de
15/10/2020, por dois anos.
Informamos ainda que o relatório foi aprovado na reunião do Departamento de
História em 16 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

}-"
Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAM P

Matrícula
300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez
DD. Diretor do IFCH
UNICAMP

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

Telefones(].9) 3521 1575 -- e-mail: historia@unicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UN$GAh8P

ristituto de
e (.íêncías

Humanas

Campinas, 23 de setembro de 2020.
Ofício ])A / IFCFI n' 024/2020

Ref.Processo09P-.L5692/201 7

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriet Bianchi
Diretor - IFCH

UNiCAMP

Senhor Diretor,

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH o encerramentodo vínculo da Prosa. Dra.
ALINE CASTILHO CRESPE LUTTI no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, junto ao
Departamento de Antropologia/IFCH,.

Informo ainda que a professor'aesteve vinculada ao programa pelo período de 20/04/2016 a
19/04/2020 e o enceramentodo vínculo fol aprovado pelo Departamento de Antropologia/IFCH, ein reunião
realizada no dia 19/agostoo/2020.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. JoséMaurÍcío ParvaAndion Arruti

Matrícula Ho301206
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones C19)3521 1572 - e-mail; dantropo@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

u%b#''

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNÊGAlaP

instituto

de

c (:íêncía

Fjumanas

Campinas, 23 de setembro de 2020.
Ofício DA / IFCH n' 026/2020

Ref.Processo09P-8713/2018

limo. Sr.
Prof. Dr. AI'?aro Gabriel Biat'tchi
Diretor - IFCH

UNICÀMP

Senhor Diretor,

Encaminhopara apreciaçãoda Congregação/IFCHo encerramentodo vínculo da Prosa.Dra.
CRISTINA ADAMS no programade Prof'esgarColaboradorda UNICAMP, junto ao Departamentode
Antropologia/TFCH.

Informo ainda que a professora esteve vinculado ao programa pelo período de 01/05/2018 a
30/04/2020 e o enceramento do vínculo foi aprovado pelo Departamento de Antropologia/TFCH, em reunião
realizada no dia 19/agosto/2020.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. JoséMaurício ParvaAndion Arruti
Matrícula

Ho 301206

Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones C19)3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

!

INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS

@#'"

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

tJ ãWIGA hãP

áK
nstítuto dc
e C.íêncías Humanas

0 Ü:8C 1:8'
Campinas, 23 de setembro de 2020
OHcio DA / IFCH n' 025/2020

Ref.Processo09P-18150/2018

}llno. SI'.
Prol. Dr. Amparo Gabtiel
Diretor - }FCH

Bianchi

UNiCAMP

Senhor Diretor

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH o encerramentodo vínculo do Prof. Dr. STELTO
ALESSANDRO MORRAS no programa de Professor Colaborador da UNICAM P, junto ao Departamento de

Antropologia/IFCH.
Informo ainda que o professor esteve vinculado ao programa pelo período de 0 1/09/20 18 a 3 1/08/2020

e o enceramento do vínculo foi aprovado pelo Departamento de Antropologia/TFCH, em reunião I'balizada no
dia 19/agosto/2020.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. JoséMaurício ParvaAndion Arruti

Matrícula Ho301206
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones C19)3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp-br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE CIÊNCIA POLÍTICA

UNIGAK4P

iln.titutn dc
e C.í&flçÍü$ 1'humana

Campinas, 2]. de setembro de 2020

tl'GÜ 39

Proc. 09-P-22988/2014

OF. DCP/IFCH ng 013/2020

limo. Sr.
Prof. Dr. ALVARO BIANCHI

DD.Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
UN ICAMP

Senhor Diretor,
Venho

por

meio

deste, encaminhar

a V. Sa. para as

providências necessáriaso desligamento das atividades na função Professor
Colaborador na categoria MS-6, da Profa. Dra. EVELINADAGNINO,junto ao
Departamento de Ciência Política, a partir de 02 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

Profa. Dra. RachelMeneguello

Matr. 15.279-0
Chefe do Departamento de Ciência Política

IFCH/UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: .L3083-896

Telefones j19) 3521 1573 -- e-mail : cpolitic@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIÊNCIAS HUMANAS

wnBg''

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

ne-F:+.. n JA
Q Ciências

Hu

Campinas, 30 de setembro de 2020

Ofício DH .n9 021/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar o encaminhamento,junto aos órgãos competentes,do
encerramento da função de PesquisadorColaborador de Waldemar Gomes, sob a
supervisão do Prof. Dr. Luiz Cesar Marques Filho, a partir de 31/07/2020.

Informamos que a solicitação foi aprovada pelo Departamento de História em
reunião rea]izadaem].6/09/2020.

Atenciosa mente ,

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(19) 3521 1575 -- e-mail: historia@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

wuuüg''

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
c (:íêncías Humanas

Campinas, 30 de setembro de 2020

Ofício DH .ng 022/20

Senhor Diretor,

Vimos solicitar

o encaminhamento,

junto

aos órgãos competentes,

do

encerramento da função de Pesquisador Colaborador de Cleudemar Alves Fernandes,
sob a supervisão da Profa. Dra. Luzia Margareth Rego, a partir de 03/08/2020.

Informamos que a solicitação foi aprovada pelo Departamento de História em
reunião realizada em 16/09/2020.

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 j1913521 1575 -- e-mail: historia@unicamp.br

in eressado: instituto de Filosoãla e Ciências }lumanas (IFCH), Un;versidade EsLadua}

de Campinas (UNICAhÍP)
Assunto: Prêinio de Reconhecimento Acadêmico Zeürino Vm. Parecer da Comissão
llidicada e i\.piü''ada peia CüTigregaçãoda Unidade.

Nesta edição de 2020, insçi'everan -se os candidatos Proas. Dfs. ,A.ntcnio coberto

GuerreiraJr., do i)epartanaento
de Antropologia;
e ThomasPatrickDwler. do
Departamento de Sociologia, Arribas tiveram suas cantíidaluras aprovadas peia
Congregação do !FCH.

(O Parecer que se segue foi elaborado tendo por fundamentos: o Regulamenta da

Premiação; os critérios de julgamento discrii-minadosno Parecer da Congregação no.
70/2Q14e os relatórios periódicos de atix'idadesacadémicasapresentadas,devidamente
aprovados pelas instâncias competentes. O Pmecer {ocalÍza as atividades de ensina,
pesquisa e extensão hein como gestão académica.

De
candidauras

início,

duas obseFv'açõe$. Prii'neiramcnte,

se sustentam por

é indiscuíívei

que ambas

seus méritos. ,Ambas preenchem os requisil:os

indispensáveis para avaliação, ambas reveia11tquaiÍdadcs e destacado compromisso caiu
os Hns da universidade e, cm patibular, co ] o ensino, a fon]]ação de ]eculsos humallos,
a di'ç'ulgação e disseminação de conhecimento. Em segundo !Ligar. é forçoso reconhecer
que, em Te!'moscampa!'ativos, cada {mla das candidaítlras naduz momentos distintos da

trQleária acadênlica.O Prof Â.lltonio Robeito Guen'eiraJr. ingressoui]a carreta'aeii]
25,'e)7/20}3
(7 arcosna cal.regra),
ao passoque o Prof ThomasPaüick DxÃ)'e{eín
i 2/Q9/1984 (36 mias na carne ra}.

Antonio RoberLoGuen'eito Jr. é Prüfêssor Doutor, referência MS3.! Vem
ministrando com regularidade disciplinas na graduaçãocm Ciê.nciasSociais, n áreasdc
sua especialidade, bem confio super'isionado atividades práticas de en$íi\a que incluem
or,fartadas disciplinas monografia em ciências sociais ie }l, supervisão de estágios eln
empresas .iúniois e proleios assümelhados, estágio de capacitaçãc} docente, pi'ogfama de

apoio ao ensine da graduação, programas especiais (como PET:/Capes}, ínonogra11asde
conclusão de cul'se e orÍetltação de bolsistas. Pni'tanto, as atividades académicas de ensino

lleste grau estão associadasà formação de teêursos humanos segundo distintas
modalidades de programas e,/o!}proyetos.
No ensine, da Pós-Gmdljaçãa, é credenciado, como Doçe111e
Plena, j\taro ao
Plagralila de Àntlopaiogia Sacia! (desde 203 5) e elll Educação(20 15). A.}éin de minlstraí
disciplinas, tem ü seu crédito 8 Organização de inúmeros semíllãrios ijate!'üosque reüneln
estudantes e pesqt.!isadoreseln distintos gra\is e estágios da fomiação académica. 'No

período considerado, ürientílu inúmeros pioletüs de Iniciação Cientínça, 7 dissertações
dc mestrado concluídas, orientações de pós-doutorado e super.'irão de pesquisador
visit te estrangeiro.Encolham-se em andamento sob suaorientação, além de pícjetos
de IC e de mestrado, teses de doutorado-

}

Em Lermos de pesquisa, o docente vem dando prasseguimerito a projeíos ein sua
área dc in\.'cstigação dc campo, o Alto do Xiilgu. THalã-sc de pesquisa Gula qtiaiidadt- \.'cm

sendo!ecoNlecida pelo apoio que vcm merecendo em proclamas de jovem pesquisado!
({iNÍCAMP e i?APESP). Esse apoio vem proporcionando aão apenas dotação de recursos
materiais eln inBaestmüuia para pesquisa, mas sobrehdo bolsas de iniciação Científica e
olhas modalidades, l:udo conconendo rnara ibüaiecer um2 ilha de pesquisa e a

consÍittiição de grupo de pesquisadores sob liderança do Prof. Antonio Robeüo Guen'eira
Jr
Com relação à dixR!!caçãode colüecimento para públicos académicos, a produção
bibliográfica no período é destacada,nas mais dlfêrentes modalidades, mas sobretudo no

tocante à pub ilação em periódicos qua iõcados. no Biasil e na exterior, en} capítulos de
}Ívros, além da publicação de livros e organização de coleiâneas. Em paniçular, destaquese no perioda a publicação de sua tese de doutorado, defendida .junto ao Programa âe Pés-

Graduaçãoem Antropologia da UnB (dnc'eã/ra/.sc .sz/aise/n5i'as. zí/}za ínogrq#a (ü
c/lú?Pa
J<la/aPa/o€ seu }-/fzía/; zol'fzíó;.ío.1. cd. Campinas, SP:Editora da Unicamp, 20] 5.
y } 52aP.)
No tocante à extensão,o candidato vem prestando consultoria ou assessoriaa
agência de lamento à pesquisa,a órgãos plllblicos <lnunJicípais,estaduais e federais), a
empresas públicas e prix idas. Quanto à gestão académica, destaques-se

a ceorde11ação

do progrmlna de pós-graduaçãoem anhopologia sacia! da UNTCÂMP {2015-2017) e a
participação en] Comissão para Reesü'uturação da Licenciatwa em Ciências Sociais.
Essas destacadasqualidades indicam que o cmdidato revela sólidos indicadores
de potei3cial crescimento académico,
TlloílaasPMriçk D'&''l'ER é h-ofessoi Titular e Pesquisadordo CNPq (11íveiÍC).
Seu comprometimento com a universidade revela«se em todas as ati},idades académicas

que constííuem req !isito para a candidaüu'ado Prémio Zeíbrino Vaz, Sua dedicação à
graduação {eln sido ieguíai, tm)io 110que concerne ao ens o das ciências sociais qual {ü
à super-'irão de práticas de ensino por meio da disciplina Mollografia cm Clê11ciasSociais
lí. Tem prestado super'\riscoem proUetosde {annação docente e monografias de amaide
curso. A leitura dos relatórios üaz ressaltar seus compromissos çom a investigação de
questões campa-ativ'as de ensino, contidas no escudocomparativo entre os exames encm
(Brasí}) e Q Gaoka (Clhina) cam suas repercussões nos cuKíçulos do ensino médio e do

acessode jovens brasileiros e chineses ao ensino superior; au no proÜeÍoa respeito das
relações enfie educação: trabalho e valores na (re)produção da desigualdade social. Esses
proletos resultaram em publicações qualificadas, dentre as quais se desmca BAR80sÂ,
Níaria T.,laia;D%"('ER; Tom; Hlgher Eduçation in crises:cíítica} voltes õom emerglng
countries. 06/'2016. Rclutledge }landbook afSocioiogy

of{ !igher Educaíioll. Capímlo, ed.

!, Rautledge, Vo!. i, {2 p., 2016. Por seu conaprametimento caiu o ensino da graduação
{oi, em duas edições (20 14 e 201 8) agraciado com a Solver Medas üfF'itírlm

Sorokín, da

instiüte of Socioiogyof lixeFederalCeilte! of TheoietiliaíandApplied $ocioíügyof file
Russian Academy of Sciences.
No ensino da Pós-Gmdt3açãü, o Prof. Thomas l)wyer é çreden(lado comia docente

pennanente e [anlbént pleno nos Programas de Ciências Sociais e Sociologia. 'Vçln
desent,alvenáo !ntensa atiç'idade de ensino com o credenciamento de disciplinas tais
2
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como "Tópicos do Estudo das Relações Brasii-China 111"{201 9}, "Cultural Gobalization

atid the Developmentof Soçiolagical Pcrspecti'ü'cs
on thc BRICS countries", "Tópicos
Especiais em Ambie1lte e Tecnologia ll'' e Seinináries de Plojetas "Escudo das Relações
China-Brasii''- Nas áreas de suas espec]a] idades, orientou dissertações de mestrado e teses

de doutorado, No âmbito da põs-graduação, organizou seminários de pesquisa e de
difusão do cohhecímenq:oespeciainlente a propósito das reiaçõe$ entre {3rasi} € CÍljha,
área 11aqi,iai vem conde ltraildo suas atividades de orientação e supervisão neste gml da
folnuação de recursos }luJllanos.

Enl {emlos de pesquisa,o Prof. Thoínas l)tÀD'ersempreperseguiu a inovação e os
temas de ponta no campa da sacioiogía. Parte de salahaja óría açadêiníca foi dedicada ao
estudo das tecnologias de blÍ'üianação e seus ilnpaçtos no$ i3}0dos de vida conteill})orâllco.

em especial na sociabilidade juveni!. Há poucos anos, acrescentouuma no'ç'alinha de
pesquisa eH suas preocupações: escudossociológicos no campo abrigado paios BRI(S e,
çom especial ênfase,na$ relações enfie Colinae Brasii. f'ensando no futuro da sociologia
como ciência c ü$ desafios quc o mundo çontcmporânço tcm caldeado pu'a a imaginação
e explicação sociológicas, esse novo direi amamentainova à medida que conduz
nec;essariamellte a peilsal os flindamentos

e cânones da sociologia sotl perspectivas

distintas de suas tradições ocidentais. Fenõiuenos soçíoiógicos como globalização
nanhaln dimensões desafiadoras quando examinados sob a ética dos BRICS e, sobretudo,

da China. O ítncoempírico nos estudos comparativos entre.jovens no Brasii e na China
indica preocupações cientíScas com os processosde transfomlação social. per si ulla das
tarefas fbndamenHís da inx estlgação sociológica. Sob esta perspectiva, a hç'estica.ção do

Prof. Tllomas Dwyer persegtledais prhçlpios fundamentaisda ciência p atiçada nas
universidades de nüaiol piestígiü: inovação e i}«emacionalização, SinÍoilaa de seu
prestígio intemaciona] é o apoio de agências de lamento no ânanciamento de suas
alividades

de pesq11isa.

A produçãobibliográficado ?raf. Thüi ias Dwyei é subsÍaílí;vae densa.coili
ii únierasconüibuições pwa o debatehtemacional por meio de publicações qualiâcadas
no Brasi] e sobrando no exterior, sob a fol ma de !ivros, capíüujosde !iÀ'ros,organização

de coletâneas,ai-ligasem periódicoscientíficos e inút3}erosregistrosrelacionadosà
participação no$ mais importantes eventos nacionais ç internacionais. Enü'e {anÍas
publicações, se destaca sua pa«icipação nü 7he /S.4 .Handbook qfDfl'ei'se ,Socio/agirá/
7radí/ío/is (2Qll), publicação de referência. Além da organização de coieíâneas,

desempeilhau aüvidades de tradução, revisão € cuadoria. É 3}1embrodo Consel1lo
Ediioriaí de periódicos científicos prestigiados.
A par de todas e$ms qualidades, o Prof. Thomas Dwyer íen] a seu crédito uma l\ão
nlellüs relevante ativÍdade de ;mgiíüffoFzci/büf/díf?õo10 campo da sociologia e das ciências

sociais. Foi diretor, tesoureiro, vice-presidente e presidente da SociedadeBrasileira de

Sociologia (SB$). Nesta condição, organizoli o Congresso hiena!, realizado na
UNICAhÍP. Peinla ece atuante lla Associação, pertencendo piesenteiiiente aa Coi liâ:ê
Científico. Foi ainda Presidenteda Comissão de Pesquisada ,ínlerfzafi0;7a/Sou'jo/og/ca/
.ôsso(fa//a?v-- /S,{, a mais importante organização ç3ÍentÍfic no campo da sociologia, da
qual íainbén fo membro dü Calnitê Executivo. Füi responsável,eito2019, pela çiiüção
do Centro de Es&idos sobre a China - CAIS, sediado ]la UNICAlv4P, o qua! tem sido sede
3

. -
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de visitas intemaçionais e reunido pesquisadores interessados em desenvolver proyetos e
agregar cshdafltes nos campos de estudos sino-brasileiros.
No

domínio

da

extensão.

mencionam-se

suas

contribuições,

como

consultor/assessor,para agênciasde fomento: órgãos públicos, empresaspúblicas e
priv'idas. Impoüantes também Saram seus esforços e iniciativ'as para ímpianüção do
ensino da sociologia no segundo grau.

Considerando as resultados desta avaliação, a Comissão abaixo assinada, em
reunião à dís âülcia, indica para o Piêluio Zeferino Vaz de Âtividades Académicas o
Professorl:Lamas Pauick Dwyer.

hofessora Titular (UnB)

,óá.,ã#;«'--.
Prohssor Titular (UFC)

Sérgã
Professor Titular (USP)
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PRÊMIO RECONHECIMENTO DOCENTEPELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 2020

PARECER DA COMISSÃO

Em conformidade

com os termos

DE ESPECIALISTAS

dos artigos ]-O e ll

da Deliberação CONSU-A-

021/2013,de 29/10/2013, foi formada a Comissãode Especialistasdo Instituto de Filosofiae
CiênciasHumanas com o intuito de avaliar candidaturas apresentadas nessa Unidade para o
Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação, referente ao ana
de 2020.
Dita comissão é composta pela Coordenadora da Graduação em Ciências Sociais(Profa.

Dra.JoiceMeio Vieira), pelo Coordenadorda Graduaçãoem História(Prof. Dr. Rui Luis
Rodrigues)e pelo Coordenador Associadoda Graduaçãoem Filosofia(Prof. Dr. Giorgio Venturi).
Foi apresentada à Congregação da Unidade a candidatura única do Prof. Dr. Márío
Augusto Medeiros da Silva(Curso de Ciências Sociais, Departamento de Sociologia).

A Comissãode Especialistasanalisou o último relatório de atividades apresentado pelo
docente e, sobretudo, o seu Memorial Circunstanciado, sendo objeto central desse parecer

exclusivamente as atívidades de ensino, pesquisa e administração desempenhadas na
Graduação ou em seu benefício direto.
Desde 2014, Prof. Dr. Mário foi responsável pelo oferecimento da disciplina Pensamento

Social no Brasil (HZ 555) por seis vezes; também ofereceu em edição única as seguintes
disciplinas:Tópicos Especiaisem Sociologia XIX:Temas e questões do associativismo negro no
Brasil(HZ 3561;Sociologiade Marx(HZ 258); Pensamento Social no Brasil 111HZ655); Tópicos
Especiaisem SociologiaXVlll: Os debates pós-coloniais sobre raça, gênero e desigualdade (HZ

353); Tópicos Especiaisem Sociologia XVl: Sociologia da Saúde 1HZ257); Sociologia das
Desigualdades 11(HZ 055). Destaca-se que sua dedicação ao ensino de graduação é constante
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durante o seu período de atuação na Unicamp,e que foi bem sucedidona conciliaçãode seu
trabalho docente na graduação com as demais demandas da pós-graduação, pesquisa e
administração universitária. Prof. Mário é muito bem avaliado por seus estudantes, sendo uma

referência importante no instituto especialmentepara os interessadosem memória sociale
Intelectualidade negra.
Entre 20].5 e 2020, Prof. Mário orientou cinco bolsistas PAD; dez bolsistas de iniciação

científica e onze bolsistas BAS e BAEF,demonstrando o seu compromisso em introduzir os
estudantes de graduação em atividades de ensino e pesquisa, bem como a preocupação em
proporcionar aos mesmosoportunidades de auxílio financeiro que facilitem a permanência na

universidade.Destaca-seainda que um de seusorientandosde iniciaçãocientífica recebeu
menção honrosa no XXVll Congresso PIBICda Unicamp em 2019.

Prof. Mário colaborou ativamente com a administração universitária representando o
IFCH na Câmara Interna de Desenvolvimento Docente (CIDD, 2015-20.L6), assumindo a função

de Coordenadordo Programade Pós-Graduação
em Sociologiaj2017-2019),representandoo
Departamento de Sociologia no Conselho Científico do Arquivo Edgard Leuenroth j20Z5 ) e os
docentes MS3 na Congregação do IFCH(2015 }.

De 2014 até o presente, Prof. Mário atuou como coordenador de seis projetos de

pesquisa-- dois em andamentoe quatro finalizados-- que contaramcom fontes de
financiamento diversas, entre as quais a FAPESP.O seu trabalho de pesquisa ao longo desses
anos resultou na publicação de3 livros como autor ou coautor; ll capítulos de livros e ll artigos
em periódicos indexados de nível A e B de acordo com o Qualís da CAPES.A excelência de suas

pesquisas é atestada pela indicação como finalista do Prêmio Jabutí na categoria Ciências
Humanas em 2014; e pelo recebimento do Prêmio Internacional CESpara Jovens Cientistas
Sociais de Língua Portuguesa, concedido pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbrã em 20].3.

Frisaríamosainda que não menos importante frente a todas as contribuições relatadas

até aqui, foi a atuaçãodo Prof. Mário em prol da implantaçãode cotas étnico-raciaisna
Unicamp. O docente integrou o grupo de trabalho que propiciou a aprovação e delineamento
da política de ações afirmativas primeiramente na pós-graduação do IFCH,em vigência a partir

do processoseletivo para o ano acadêmicode 2016; e, posteriormente, nos vestibularesda
universidade como um todo, a partir de 2019.
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Ante o exposto, a Comissãode Especialistasindica a Prof. Dr. Mário Augusto Medeiros

da Silva como candidato do Instituto de Filosofia e CiênciasHumanas para o Prêmio de
Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Graduação.

Campinas, 29 de setembro de 2020

{l(Ú.Ü "W,t3.ç>tãh.Ü,ü,
'.Ê

Profa. Dra. foice Meio Vieira
Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Sociais

Rui LuasRodrigues

Coordenador do Curso de Graduação em História

Giorgio Ventura
Coordenador Associado do Curso de Graduação em Filosofia

Centro de
Sociologia
Contemporânea

g%.
»KüP'"

8
q (.iênçiõõ

Ao
Prof. Dr. A]varo Gabrie] Bianchi Mendez
Diretor do Tnstituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH

UNICAMP

Encaminho à Direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas para apreciaçãoda
Congregação,a lista tríplice, em ordem decrescente,dos integrantes que receberam mais
votos em reunião realizada em ] 6 de setembro de 2020 para compor a diretoria do Centro
de Sociologia Contemporânea (CSC), CLljagestão irá corresponder ao período de setembro
de 2020 a agosto de 2022:

1) Prof. Dr. Míchel Nicolau Neto (DS)
2) Prosa. Mariana Miggiolaro Chaguri(DS)
3) Prof. Dr. lábio Mascara Querido (DS)

Campinas, 01/10/2020

h; (Vü«../K«-k
Prof. Dr. Sávio Machado Cavalcante
Chefe do Departamento de Sociologia
IFCH/Unicamp

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP

CEP:].3083-896

«

Humanas

Minuta da Política de cotas para PAD e PED

Introdução
Art. 1. 0 GT de planejamento para as atividades do IFCH durante a pandemia recomenda a

adoção,a partir do primeiro semestrede 2021, de política de cotas étnico-raciaispara a
distribuição de bolsas PADs e PEDEno instituto.
Par. 1. Será adotado o sistema de cotas para população preta, parda e indígena, assim definida
por autodeclaração.

Par. 2. As cotas estabelecidas
nos artigos seguintesrepresentamum mínimo que os
departamentos devem atingir desde que haja candidatos/as optantes que atendam aos critérios
necessários para concorrer à bolsa.

Cotas para PED
Art. 2. Todas as bolsas oferecidas devem ser PED-C, com exceção das bolsas ProFIS e HZ
291
Art. 3. Leva-se em consideração nesta proposta a divisão do recurso existente no segundo
semestre de 2020, que é a seguinte:
Par. 1. Se os departamentos oferecem apenas bolsas PED-C há a seguinte proporção: 8
História, 8 FilosoHla,3 Antropologia, 3 Demografia, 3 Sociologia, 3 Política.
Par. 2. O ProFIS recebe l bolsa PED-B e 2 PED C
Par. 3. A HZ291 recebe uma bolsa PED-B;

Art. 4. Nesta realidade, serão reservadaspaa cotas: 2 da História, 2 da Fi]osofía: ] da
Antropologia, ] da DemograÊla,] da Socio]ogia, ] da Política e ] do ProF]S. Total de 9
bolsas;

Art. 5. No caso da HZ291 : se houver candidato/a selecionado/a por cota em um semestre,
não precisa abrir seleção por cota no seguinte. Se não houver candidato/a selecionado/a por
cota em um semestre, precisa abrir no seguinte;
Art. 6. Esses números são baseados em valores do segundo semestre de 2020. Como pode
haver mudanças de recursos em diferentes semestres, deve-se manter a proporção das cotas.
Art. 7. Procedimentos para seleção de PED

DÍ.)€1
1)5.t
Par. 1. Será estabelecidoum procedimentodo IFCH de pré-seleçãopara a definiçãode
bolsistas.

Par. 2. Estudantes podem se inscrever em: até 4 disciplinas do mesmo departamento; ou 3
disciplinas do departamentomais ProÊlsou HZ291 . Também podem concorrer a 2 disciplinas
do depatamento mais ProHise HZ291 .
Par. 3. É o departamento que será responsável por garantir que se atenda à política de cotas
aqui estabelecida.
Cotas para PAI)
Art. 8. Leva-se em consideração nesta proposta a divisão do recurso existente no segundo
semestrede 2020, que é a seguinte.
Par. l. Os departamentosrecebem a seguinte quantidade de bolsas PAD: 4 bolsas História, 4
bolsas Filosofia, 2 Antropologia, 2 Sociologia, 2 Política e l para DemograHla(15 no total).
Art.

9. Serão reservadas para cotas l bolsa em cada um dos seguintes departamentos

História; Filosofia; Antropologia; Sociologia; Política. Total de 5 bolsas.
Art. 10. No caso do depatamento de Demografia, se houver candidato/a selecionado/a por

cota em um semestre,não precisa abrir seleçãopor cota no seguinte.Se não houver
candidato/a selecionado/apor cota em um semestre.precisa abrir no seguinte.
Art. 11. Essesnúmeros são baseadosem valores do segundo semestre de 2020. Como pode
haver mudanças de recursos em diferentes semestres, deve-se manter a proporção das cotas.
Art. 12. Procedimentos para seleção de PED

Par. 1. Será estabelecidoum procedimentodo IFCH de pré-seleçãopara a definição dos
bolsistas.

Par. 2. Estudantespodem se inscrever em até 4 disciplinas do mesmo departamento
Par. 3. E o departamento que será responsável por garantir que se atenda à política de cotas
aqui estabelecida.

Critérios para seleçãogeral de PAI)s
Ârt. 13. E critério eliminatório geral, para candidatos/as a bolsista ou voluntários/a

Par. 1. Deve ter sido aprovado/ana mesmadisciplina ou de conteúdosemelhante.O/a
estudante deve dizer em sua inscrição: a) se não fez a disciplina a que se refere a bolsa, qual
aquela de conteúdo semelhante; b) qual o/a professor/a da disciplina.

00ÜC
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Art. 14. E critério eliminatório para concorrer à bolsa

Par. l. Os/as candidatos/asnão podem receber outra bolsa no momento em que a bolsa PAD
será implementada, com exceção de auxílios SAE;
Art. 15. São critérios classiülcatórios gerais, para candidatos/asà bolsa ou como voluntário
Par. 1. Demonstrar comprometimento com o trabalho que envolve PAD
Par. 2. PAD: Demonstrar conhecimento e/ou interesse no conteúdo da disciplina
Part. 3. PAD: CoeHlciente de Progressão, levando em consideração se haverá oportunidades
futuras para novas candidaturas.
Art. 16. São critérios classiüicatórios para concorrer à bolsa
Par. 1. Declaração de necessidadede recebimento de bolsa por questão sócio-económica
Par. 2. Não esta recebendo qualquer bolsa SAE.
Par. 3. Não ter recebido bolsa PAD anteriomlente.
Par. 4. Ter sido PAD voluntário anteriomiente.
Art. 17. Os departamentospodem adotar critérios adicionais aos indicados acima
Critérios para seleção geral de PEDE
Art.

18.

São os critérios

classiíicatórios

gerais, para candidatos/as

a bolsista

colmo

voluntários/a
Pa. 1. Não receber outra bolsa no momento em que a bolsa PED será implementada.
Par. 2. Demonstrar relação entre a disciplina e seu prometode pesquisa.

Par. 3. Demonstrar comprometimento com o trabalho que envolve PED
Par. 4. Demonstrar conhecimento no conteúdo da disciplina.
Par. 5. Tempo de integralização, levando em consideração se haverá oportunidades futuras
para novas candidaturas.
Art. 19. São critérios classiíicatóríos para concorrer à bolsa
Pa.. 1. Declaração de necessidadede recebimento de bolsa por questão sócio-económica
Par. 2. Não ter recebido bolsa PED anterionnente.
Par. 3. Ter sido PED voluntário anteriormente.

Procedimento geral
Art. 20. No caso de disciplinas com bolsa, recomenda-se a realização de entrevista

Igualdade de raça e gênero nas funções PEDE e PADS

Art. 21. Os departamentos
e os/asdocentesdevemestimularum ambienteno qual haja
igualdade de género e raça entre PEDs e PADs nas funções que eles/elas desempenham.O/a
docente responsávelpela disciplina deve se atentar a atribuir tarefas similares a todos/as

PEDs e PADS, não os/as distinguindo entre trabalhos mais administrativos ou mais
intelectuais com base em raça e gênero.

g%.
%P'"

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
d.

iJNICAh4P

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIOCG-IFCH40/2020

= Ciências

Campinas, 28 de setembro de 2020.

Alejandro Miguel Celleri

ASSUNTO: REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA

Prezado Diretor,

Encaminhámoso parecer da Comissão Docente, composta pelos docentes:
Prof. Dr. Marcos Tognon, Profa. Dra. Silvana Rubino e Profa. Dra. Cristina Meneguello,

referente à Revalidaçãode Diploma de Graduação de Aurquitetura e Urbanismo de
Alejandro Miguel Celleri, o qual solicitamos que seja referendada pela Congregação

do IFCH,conformedeterminao artigo IQ da Deliberação
CONSU-A-016/2011
de
02/08/20].1 e o Regimento Geral dos Cursos de Graduação, Seção 111Capítulo Vll,

artigo lll.
Cordialmente,
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limo. Sr.
Prof. Dr. Alva ro Bianchi
Diretor do IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Unicamp -- Universidade Estadual de Campinas

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

Humanas
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a (.íêncías Roldanas

Campinas, 28 de setembro de 2020.

ASSUNTO: REVALIDAÇÃODE D]PLOMA -- ALEJANDRO MIGUEL CELLER] (O] P-].9413
2019)

A Comissão de Graduação em História referenda o parecer emitido pela
comissão docente, composta pelos docentes: Prof. Dr. Marcos Tognon, Profa. Dra.
Silvana Rubíno e Profa. Dra. Cristina Meneguello, designada pela Coordenadoria de

Graduação
em Históriapara avaliaro processode Revalidação
de Diplomade
Graduaçãoem Arquitetura e Urbanismode Alejandro Miguel Celleri, obtido em julho
de 2017 junto à Universidade de Buenos Aires, Argentina.

Cordialmente,
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Telefones:(19} 3521 1577/(19) 3521 1944-- e-mail: gradífch@unicamp.br
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Ref.: Revali(!anão(!e tít!.iio está'angel!'o
({6 gi'í3clttação
en] Arquitetllí'a e UI'banismtl,da U+ti\:crsici?!dte
{te
BuCHosAii'es, expe(!ido e11a
4 íle julho de 20t7. {Íe .'\l,E.IANDR(1) MIGLiEL CEL,i..ERE(}'loc. r}. 0J-F'-

194E3/2019- 1 - [)

A comissão con[posta peias doccnícs Plo{, i]]i. ]\]a]cos ]'ogitín]; i>io]l]. !)ríi. Silvana Rui)Ino e {'ííjlh. l)ía.

Cristina Meneguello, do Depaitamentc} de Histlliia

-- ínsl:ig E{ dc í=ilosol'ia e Ciê ci is

F\!manas,

l.Jrtivcrsidade Esíaclual de CanifTinas. soi) a piesiciêncía do prln eira, se leuliiu e analisou o l)adido de

i'e\raliclaçãode cliplonla de ALE.IANDltO h IGI.iEL CELLERI no l)i'esentc IJrocesso.celisi(leí'!jrldo as

disciplinas [egulai"es dc] ç]ii'$o de gradutiçãí} cn] Âicluitetui'a o {Jil)arlisrno da UN}C,'\rW]): sol)
responsabi[icia(tcdo í)el.}a!'alnento cfc ! istfli'ia, ca]á] )gcl 2020.

.q.con issãoconcluiu.cineas dísciplillas Guisa(!as})clo solicilante in iíiiladas 'alise:alia}". '!«!i:;tóiia2" c
"í {isíi ria 3", "1ntraduccion a la AlclL:ítectuia Cçi11Eelnporaítea".
' Planiílcaclon t.Jrl)alia". ",A{cllliíe(lula
lildusíilai",

caiu as lcspeclivas cangas clícl;ãtie'as.corlteml)ia!

Q qu8dlta temático e histórico das disçl})finas

11{!798, { 11]780.1-i!-}796,}íi-i}8f)4, }1H805, [IH80CI j)I'omovidas j)eio l osso [)e])ai'lamento.

Assi[[ , defei-incasa solicii:anão de Gtqul\falênciacíetsdlsciplliaas ( o De})ai'tai]]aitia {le í-!ist(}]'la {]on] atlueli]s
cui'sadias{ta "Facli](]aí] de AiqlJiiectula, DiseHo y Ulbanlsn o" (ia i.Jniveisidade de B\ie os /\ i:'es.

Canlpín;.\s, 20.(}2.202(}
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Campinas, 10 de setembro de 2020

OF. CPG/IFCH n' 85/2020
limo. Sr.

PROF.ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIRETOR DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Assunto

Pedido de autorização para correção de horário da disciplina do Mestrado
Profissional em Ensino de História - ME-300 (Seminário de Pesquisa)

PI'azado Diretoj',

Venho, por meio deste ofício, solicitar a autorização para realizar uma correção no catálogo
2020 do Mes/fado Pro/issíona/ enz.Ensí/zode Hfs/ór/a. No catálogo 2020, a disciplina ME-300
A (Seminário de Pesquisa), que será ministrada neste segundo semestre, é caracterizada por

uma carga horária de 45h. Todavia, o horário da disciplina foi impresso como sendo de
segunda-feira apenas das 9:00 às 10:00.

Solicito, portanto, autorizaçãopara corrigir o horário para o período das 9:00 às 12:00,
coiTespondendo,
assim, à cargahorária de 45h. Peço autorizaçãotambémpara que sejam
alterados os vetores de: "aulas téoricas: 15 horas; aulas práticas: 15 horas; estudos dirigidos: 15
horas = 45 horas" para: "aulas teóricas: 45 horas; aulas práticas: 0; estudos dirigidos: 0 - 45

horas"
Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. Sem mais

Atenciosamente,

PROFA. DRA. A.L]NE VIEIRA DE CARVALHO

Coordenadora do Programa de Mestrado ProfHistória

UNICAMP/IFCH

Matrícula

De acordo,

&lw ©übgül BÊã nühÊ Mandei
ã)gpetüf
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Campinas,

Documento

Ofício IFCH/DCP n' 012/2020

Interessado:

ARIELLASILVAARAÜJO

Assunto

Pesquisador de Pós-Doutorado

3 1 de agosto de 2020

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o ingresso de Ariella SalvaAraújo no programa de Pesquisador
de Pós-Doutorado, pelo período de 01/10/2020 a 31/8/2021, sob supervisão da

Profa. Dra.Andréía Galvão, junto Departamento de Ciência Política.

-e/'
Prof. Dr. Alvará Gabríel Bíanchí Mendez
Oiretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula

28681 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch@unicamp.br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
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DEPARTAMENTODE CIÊNCIA POLÍTICA
lin titiita dc Filas"fí;'
G C.ÍãacÍos

Campinas, 20 de agosto de 2020

OF. DCP/IFCH nQ0.L2/20

limo. Sr.
Prof. Dr. ALVARO BIANCHI

DD.Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
U NICAMP

Senhor Diretor.

EncaminhoAd referendum do Departamento, para efetivar
a Dra. ARIELLASILVAARAÚJO,no Programa Pesquisador Pós-Doutorado, junto
ao Departamento de Ciência Política,no período de lg de outubro de 2020 a 31
de agosto de 202]., sob a supervisão da Profa. Dra. Andréia Galvão.

Atenciosa me nte,

Profa. Dra. RachelMeneguello
Mata. 15.279-0
Chefe do Departamento de Ciência Política

IFCH/UNICAMP

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

Telefones(19) 3521 1573 -- e-mail: cpolitic@unicamp.br
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Campinas, 3 1de agosto de 2020

Documento

C)fícioIFCH/DSn' 021/2020

Interessado

MURILLO AUGUSTO DE SOUZA VAN DER LAAN

Assunto:

Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, o ingresso de Murillo Augusto de Souza Van Der Laan no programa de

F'esquísadorde Pós-Doutorado, pelo período de 01/9/2020 a 28/2/2021, sob
supervisão da Prof. Dr. Recado Luiz Corro Antunes, junto Departamento de
Sociologia.

f'rof. Dr.Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
Oíretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP-- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 3521 1579/ 1581-- e-mail: dirifch@unicamp.br
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DEPARTAMENTODE SOCIOLOGIA

ÚNICA,IMP
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fl

Campinas, 31 de agosto de 2020

Ofício DS .nQ 21/20

Senhor Diretor,
Gostaria de solicitar a aprovação ad re/Prendam da Congregação da integração,
na função de Pesquisador Pós-Doutorado, do Professor Doutor Murillo Augusto de

SouzaVan Der Laan,sob a supervisãodo Prof. RicardoLuiz Corro Antunes,de
0]./09/2020 a 28/02/2021.
Em razão de urgência para recebimento de bolsa já aprovada e disponível, fruto

de cooperaçãoentre MPT-Campinase o grupo de pesquisaliderado pelo Prof. Ricardo
Antunes, o Departamento de Sociologia já emitiu parecer e aprovação, também ad
referendum. O prometotem excelente fundamentação, é promissor quanto aos
resultados e está amplamente nos marcos do convênio de pesquisa com Ministério
Público do Trabalho.
Fico à disposição para quaisquer informações adicionais e agradeço a atenção
em avaliar esta demanda.
Atenciosamente,

h; (V«.f.* «N
iJroíl

!)i'. Sã\.í(/

Hücita(iü

(':tç il zl111c

h$aÍi'ict#1 : 3Q838)Q8

Cl:ílcÍbdl} i)opto dc sucit)lona;à
ii=<:}}/i,IN:(:/& &$i}

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(]-91 3521 1576 -- e mail: ifchsoci@unicamp.br

tmi

ag

8%.
w'

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNIGABa©

Instituto Je F:nos.fía
G C,íãnciós Humanas

Campinas, l Tde setembrode 2020

Documento

C)fícío IFCH/DA n' 020/2020

Interessado:

THOMAS JACQUES CORTADO

Assunto

Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofia
e
Ciências Humancls, a renovação de vínculo de Thomas Jacques Cortado, no
f'rograma

de Pesquisador de Pós-Doutorado,

por 01 ano, a partir de 01/1 1/2020,

sob supervisãoda Profa. Dra. SusanaSobresBranco Durmo,junto ao
Departamento de Antropologia.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bíanchí Mendez
Diretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

Cidade Univeisitáría Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: ] 3083-896 Telefones

(19) 3521 ]579/ 1581-- e-mail: dirifch@unicamp.br
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ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA
c CiênciasHumanas

Campinas, 10 de setembro de 2020
Ofício DA / IFCH n' 020/2020

i1lno. Sr.
Prol. Dr. Álvaro Gabriel

BiattcT'ti

Diretor - IFCH
UNICÁMP

Senhor Diretor,
Encatninho ao senhor o pedido de renovação do vínculo

do pesquisador THOMAS JACQUES

CORTADO no programade Pesquisadorde Pós-Doutorado da UNICAMP, junto ao Departamentode
Antropologia/IFCH,para o período de 01/novembro/2020 a 31/outubro/2021, sob supervisãoda Prosa.
Dra. Susana SoaremBranco Durmo.

Caso haja acordo quanto à solicitação,peço a aprovação ad /e/e/'eHdampela Congregação do
!!Çl11, pois o processode renovaçãodo vínculo precisa ser concluído em tempo hábil para encaminharmos à
CPG/TFCH a solicitação de renovação do credenciamento do pesquisador, antes do vencimento deste.

Informo ainda que esta renovação de vínculo foi aprovada pelo Departamento de Antropologia/IFCH

em reunião realizada no dia 19 de agosto de 2020.

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

Cordialmente,

Prof. Dr. JoséMaurício ParvaAndion Arruti
Matrícula n' 301206
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones C19)3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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Campinas, 26 de agosto de 2020

Interessado

[FCH

Assunto:

Programa de Estágio Docente

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o Prometode Participação

PED 2020 do IFCH.

'Ú

Prof. Dr. Alvaro Gabríel Bianchí füendez
Diretor
IFCH/UNICAMP
rv\atrícula 28681 7

Cidade Universitária Zef'Crina Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 3521 1579 / 1581

e-mail: dirifch(@unicamp.br
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PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE - PED
PROJETO DE PARTICIPAÇÃO DAS UNIDADES DE E&P NO PED

EsteProjeto é regido pela ResoluçãoGR-071/2020,de 22/06/2020
Unidade: IFCH

1. Introdução (incluir antecedentes sobre o programa na unidade, reparação e
suporte ao aluno de PEDpara o exercício da docência)
O IFCH possui em funcionamento,

no âmbito da Pós-Graduação, 6 Programas

Integrados de Mestrado e Doutorado, em Antropologia, Ciência Política, Sociologia,
História, Filosofia e Demografia, 2 Programas de Doutorado, em Ciências Sociais e
Ambiente e Sociedade, l Programa de Mestrado em Relações Internacionais
amestrado Interinstitucíonal - Convênio San Trago Dantas -- UNESP/PUC-SP/UNICAMP)
e ]. Programa de Mestrado Profissional, em Ensino em História. Tínhamos em 2018
].041 alunos matriculados nesses programas.

O perfil e o funcionamentodos programasde Pós-graduação
do IFCHtêm
reconhecida excelência, onde se destacam os programas PROEXde Filosofia, História,
Sociologia, Ciência Politica, Demografia e Ambiente e Sociedade, bem como a posição
de referências nacionais de todos eles.

E parte da organizaçãoda Pós-Graduação
do IFCHestabelecerestreita relação
com os cursos de Graduação que a unidade desenvolve integralmente, a saber,
CiênciasSociais, História, Filosofia, e parcialmente, o curso de Arquitetura e Urbanismo,
além da responsabilidade na grade curricular dos cursos de Engenharia, Economia e
Geografia, através das denominadas 'disciplinas de serviço'
O IFCHhistoricamente apresenta uma alta demanda PED,isso se reflete no alto
índice de voluntários, como observado abaixo:
Voluntários

2016 2016 2017 2017 2018 -

IS
2S
IS
2S
IS

star C

Voluntários

3

9

6

9

7

7

5

18

2

25

4
2

19
19
18

l

9

3

2019 - IS
2019 - 2S
2020 - IS

B

C

Total

O Programa PED é central tanto para nossos alunos de pós-graduação quanto

de graduação,totalizando 2057 pessoasentre estes dois níveis.Dessaforma, o aluno
PED é preparado

para:

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
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a) o exercícioda docência, que permite ao aluno da pós sua inserção em práticas
didáticas e de ensino em campos de domínio de sua área de conhecimento;
b) o aprofundamento de sua área de pesquisa, através da oferta de disciplinas
temáticas na Graduação;
cl o acompanhamento de atividades didáticas e de pesquisa desenvolvidas pelos
docentes com o auxílio dos pós-graduandos.

2. Justificativa(relevância do programa PEDpara alunos de Pós- graduação da
unidade e sua contribuição no Ensino de graduação).
O Programa PED,de um lado, permite que alunos de pós-graduação auxiliem os
docentes em diversas atividades, conforme descrito no item 6. Isso é fundamental
para que os docentes possam manter sua alta qualidade de trabalho tendo em vista
suas atribuições. Lembremosque entre todas as unidadesda Unicamp,em 20].7 o
IFCHpossuía a quarta maior quantidade de alunos de graduação matriculados, 1.097, e
a segunda maior quantidade de a]unos de pós-graduação,]-04-L,totalizando o segundo
maior conjunto de a]unos da Unicamp, com 2.]-38 matriculados. Em 2019 o IFCHera a
segunda unidade da Unicamp com maior número de produções, 2.260. Dessaforma, a

cargade trabalhodos docentesdo IFCHé alta e o auxílio do alunosPEDsé
fundamental para a manutenção da qualidade de nosso trabalho.
De outro lado, o programa PED é fundamental para a integração entre pósgraduação e graduação e para a formação didática dos alunos de Pós-Graduação.De

fato, a integraçãoentre pós-graduaçãoe graduaçãoé um dos princípiosnorteadores
do IFCHe todos os nossos docentes permanentes são alunos dos dois níveis. Ainda,
boa parte de nossos docentes orientam alunos em dissertações,teses, iniciações
científicas e monografias. Dessa forma, os alunos do programa PED se integram
facilmente com a graduação e suas presenças nos cursos são bastante elogiadas pelos

alunos da graduação. Em relação à formação didática dos alunos, eles serão
preparados para essaprática conforme se nota nos itens abaixo.
3. Critérios internos:
a) para distribuição da verba PEDentre os cursos de graduação da unidade
No 1FCHa distribuição se dá pelos cursos oferecidos, ficando 50% da verba para
os cursos de CiênciasSociaisIntegral e Noturno, 25% para o curso de Filosofia e 25%
para o curso de História. Essadistribuição se dá em proporção ao número de alunos
em cada curso.

b) para escolha das disciplinas que receberão estagiários PED
Os critérios para a escolha da disciplina que receberão alunos PED com bolsa são, para
os cursos de ciências sociais e filosofia, na ordem:
o Disciplinas obrigatórias, com preferência para as noturnas, no caso das Ciências
Sociais;
© Histórico da quantidade de alunos matriculados na disciplina;
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B Histórico da quantidade de alunos matriculados em disciplinas ministrados por
determinado professor.
Para o curso de história, são os seguintes critérios:
e Privilegiar as demandas do curso e dos estudantes;

e Privilegiar as disciplinas com demandas específicas jorientação, turmas
numerosas, turmas de início do curso);
8 Promover a distribuição de bolsasentre as diferentes áreasdo PPGH.

4. Critérios dos cursos Pós-Graduaçãoda Unidade para seleção dos bolsistas
A.

Ciências Sociais

Como o curso de ciências sociais possui quatro departamentos (sociologia,
antropologia, ciência política e demografia), a distribuição de bolsas desse
curso

respeita

a

proporção

entre

os

três

departamentos

e

suas

necessidades.
Assim, a seleção dos bolsistas sempre integra os
coordenadores de programas e os chefes de departamento, conforme se
apresenta abaixo, junto aos critérios.

Requisitos para inscrição
1) Ser aluno regularmente matriculado no mestrado ou doutorado dos Programasde
Pós-Graduação do IFCH.
2) Possuir Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 2,75;
3) Possuir acordo explícito do orientador.
Critérios para seleção

Oscritérios de escolhaem casode mais de uma proposta por disciplina serão
a) aluno/a sem bolsa de outras instituições e programas;
b) alunos/as que ainda não atuaram como PED;
relação da pesquisa de mestrado ou doutorado com o tema da disciplina

B. Curso e departamento de história
o Comissão: Coordenador do Programa de Pós-Graduaçãoem História e chefe de
Departamento em História.
Critérios de seleção (B e C)
1) Privilegiar aderência do tema da pesquisa ao tema da disciplina;
2) Privilegiar estudantes que não possuem bolsa;

g%.
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31 Privilegiaros estudantes sem bolsa que ingressarampelo sistema de cotas na
Pós-graduação.
C. Curso de departamento de filosofia
e

Comissão: Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia,
Coordenador de Graduação em Filosofia e chefe de Departamento em História

Critérios de seleção(PED B e C):
].) Ser aluno regularmente matriculado no mestrado ou doutorado do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia;
2) Privilegiar aderência do tema da pesquisa ao tema da disciplina;
3) Possuiracordo explícito do orientador.

5. Plano de preparação e apoio aos alunos PEDpara o exercício da docência
Ao serem escolhidos, e antes do início do semestre lesivo, os alunos deverão ter

contato com o docente para discutir o programa da disciplina. Nessemomento, o
docente deverá apresentar os conceitos norteadores do programa, permitindo que o
aluno compreenda o modo de se planejar uma disciplina. Ainda, os alunos, de acordo
com o que Ihe é permitido por cada programa PED, exercerá a docência,
supervisionado pelo docente. A supervisão deverá ocorrer desde a preparação da aula
e, sempre que possível, durante sua ministração.

6. Atividades a serem desenvolvidas pelos bolsistas
a) PED-B

O PED-Batuará de maneiramais participativana elaboraçãodo conteúdo da
disciplina bem como a metodologia a ser utilizada, sempre sob a supervisão e
orientação do docente responsável.O PEDB terá autonomia para propor exercíciose
discussão de texto à sala e participar

das correções e mediar debates e discussões.

Ainda, o aluno terá a participação didática de até entre]./3 e 2/3 da carga horária total
da disciplina e demais atividades que o docente julgar necessárias,sempre respeitando
a norma PED.
b) PED-C

O PED-Cpoderá auxiliar o docente responsável na elaboração e aplicação de
exercícios,textos e debates em sala, poderá auxiliar os alunos com dúvidas a respeito
das atividades indicadas pelo docente, participará através de auxílio ao docente da
correção de trabalhos, sugestão de textos para as aulas, participação didática de até
1/3 do total da disciplina e demais atividades que o docente julgar necessá,rias,sempre
respeitando a norma PED.
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7. Atividades desenvolvidas por estudantes PED-voluntário
a) PED-B
As mesmas do estudante bolsista.

b) PED-C
As mesmas do estudante bolsista.
8. Funções e responsabilidades dos docentes supervisores do estágio
Os docentes responsáveis pelas disciplinas serão encarregados da elaboração e
organização do programa bem como o desenvolvimento dos métodos de avaliação e a
correção dos mesmos e ministrarão a porcentagem da carga de didática indicada. Toda
a atividade PEDserá supervisionada pelos docentes.
9. Proposta de Avaliação dos Bolsistas e do Programa PEDna Unidade
Serão realizadas reuniões entre o docente responsável e o PED para que o
docente avalie perante o estagiário o andamento do plano de trabalho e as atribuições

do PEDna disciplina.Ao final do curso o PEDdeverá elaborar um relatório que será
avaliado pelo docente
IO. Observação -- caso a Unidade tenha quota PED para o Proas:
O IFCHconta com 03 PEDsalocados exclusivamente para uma disciplina Proas
na unidade, HH092 - Introdução à História de segundo semestre
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Instituto de
H Clí&ncías Humanas

Campinas,
rOdesetembro
de2020 30 á'n
Un
WÜ
Assunto

Usodos conceitos no segundo semestre lesivo de 2020

APROVO ad referendum da Congregação

do Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas, o uso dos conceitos no segundo semestre lesivo de 2020, conforme
encaminhamento conjunto da Coordenação Geral da F'ós-Gradução
Coordenações dos Cursosde Graduação em Ciências Sociais, Filosofiae História,a
saber:
l

Para o segundo semestrede 2020, recomenda-se a adição do conceito
S/l/R/F na graduação e na pós-graduação.

2

Indica-se a necessidade de não haver nos históricos escolares qualquer

classificação dos estudantes e constar no$ históricos escolares uma
informação sobre o significado do conceito S e a necessidade de que ele não
sirva para classificação.
3

C) IFCH propôs à DAC que constasse nos hist(1)ricosa informação que os/as

docentes puderam escolherentre duas formas de avaliação de todos/as
os/as alunos/as de suas turmas: a atribuição do conceito do S jsuficientel/l
jinsufícientel ou a atribuição de notas. Ainda, que o conceito S não devesse
ser comparado a qualquer nota nem servir como forma de ranqueamento
dos/as alunos/as para quaisquer fins. A DAC acolheu a proposta do IFCH e

incluirá no históricoescolarde todos os estudantesuma nota explicativa a
esse respeito.
4.

As Coordenadorias de Graduação e Pós-Graduação produzirão um
documento a ser entregue a todos/as os alunos/as de 2020 do IFCHem que

conste a informação de que o conceito S foi uma recomendação da
congregação do instituto.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchí /Mendez

Diretor
IFCH/UNÊCAMP
Matrícula 28681 7

Coordenadoría Geral de f'ós-Graduação do IFCH
Coordenadoria de Graduação de Ciência Sociais
Coordenadoría
Coordenadoria

de Graduação
de Graduação

de Filosofia
de História

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP

CEP: 13083-896 Telefones

(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch(@unicamp.br
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Campinas, 09 de setembro de 2020

Documento

C)flcio IFCH/CG n' 35/2020

Assunto:

Vestíbular Indígena

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o encamínhcimento das Coordenações dos Cursos de
Graduação do IFCH,que referendou a proposta apresentada pela Comissão
Assessora de Diversidade Etníco-Racial, através Of. CEDER/DeDH n' 65/2020,

referente ao Vestibular Indígena 2020.

' L/
Prof.Dr. Alvaro Gabriel BianchiMendez
Díretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP

CEP: 13083-896 Telefones

(19) 3521 1579/ 1581--e-mail: dirifch@unicamp.br
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Campinas, 28 de agosto de 2020

OFÍCIOCG-IFCH35/2020
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ASSUNTO: VESTIBULAR INDÍGENA 2020

Prezado Diretor,

Referente ao Vestibular Indígena 2020, as comissões de Graduação dos cursos
de Filosofia,

História

e Ciências

Sociais decidiram

referendar

a proposta

da CADER

disponibilizada através de Of. CADER/DeDHno 65/2020. Desta forma, solicitamos à
Congregação do IFCH a apreciação deste parecer.
Cordialmente,

$+f, 1.4:.h "üZ"*,*.
Prosa. Dra. Joãçe Meio \fieira

Coordenadora de Graduação - Ciências Sociais
Unicainp - Watt'ícula 300504
(
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Prof. Dr. Rafaél Rodrigues Garcia
Coordenador de graduação -- Filosofia

Unicamp -- IVlatrícula 313409

limo. Sr.
Prof. Dr. Álvaro Bianchi
Diretor do IFCH-- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Unicamp -- Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina S/N -- Campinas-SP-- CEP:13083-865

Te[efones:(19) 3521]-577/(]-9) 3521 1944 -- e-mail: gradifch@unicamp.br
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Campinas, 05 de agosto de 2020

Of. CADER/ DeDH no 65/2020
Assunto:

Vestibular Indígena 2020

Prezada Profa. Dra. Eliana Martorano Amaral
Pró-Reitora de Graduação da Universidade Estadual de Campinas
Em reunião realizada no dia 28 de julho de 2020 entre a coordenação da
Comvest e docentes representantes da CADER encarregados de assuntos
relativos aos estudantes indígenas, foi discutido o ingresso dos estudantes para
o ano de 2021.

A Comvest considerou a hipótese de seleção por histórico escolar. Os
docentes, representantes da CADERIndígena, ponderaram sobre outros aspectos
relacionadostanto aos atuais estudantes quanto sobre a proposta feita pela
Comvest. Com base nas discussões a CADER propõe:

1. Que o vestibular seja realizado durante o primeiro semestre de 2021, a
princípio,a partir de abril, em formato a ser definido;

2. Que os estudantes indígenasingressantes,do ano de 2021 iniciem as
atividadesacadêmicas,em agosto;
3. Que durante seu primeiro semestre na universidade, iniciado em agosto,

realizem um percurso formativo diferenciado com disciplinas de leitura e
letramento (LA085: Letramentos Acadêmicos para Universitários Indígenas 1 - 4

créditos), introdução à matemática (ELl12: Fundamentosconceituais e
pedagógicos da Matemática elementar - 8 créditos), diálogos interculturais
(AM097 - Diálogosinterculturais: universidadee povos indígenas- 2 créditos) e
uma ou duas disciplinas do seu curso. Estas disciplinas estão organizadasem
diferentes turmas de modo a atender estudantes do campus de Campinas e
Limeira. Considera-se oportuno avaliar a possibilidade de ampliação de

oferecimento de disciplinas basilares que envolvam outras áreas do
conhecimento.

A propostada CADERjustifica-se
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Considerando que as autoridades sanitárias orientaram para o isolamento
social, a não aglomeração e a redução de viagens, devido a pandemia da Covid19, logo, há impedimentos para locomoção das equipes do vestibular indígena -

Unicamp para a realização das provas presenciais, principalmente pela
especificidade das condições imunológicas da população indígena.
Considerando as experiências de 2020, perante as dificuldades especiais
dos estudantes indígenas, com as atividades remotas, avalia-se ser previdente
não iniciar o semestre, com os ingressantes de 2021, de forma virtual.
Considerando que no início de 2021 será necessário novo acolhimento aos
estudantes indígenas ingressantes de 2020 e, caso a chegada dos ingressantes

de 2021 for no segundo semestre, os períodos de acolhimento poderão ser
realizados separadamente. facilitando a operacionalização
Considerando o direito indígena à educação diferenciada, destaca-se que
será uma oportunidade para experienciar a realização de um percurso formativo
diferenciado aos estudantes indígenas, o que incluiria o oferecimento de
disciplinas criadas na Faculdade de Educação e no Instituto de Estudos da
Linguagem, e possivelmente em outras unidades, disciplinas essas que. como já
apontado anteriormente. abordam leitura e produção de textos acadêmicos,
introdução a conceitos matemáticos basilares e reflexões acerca da complexidade
que envolve relações interculturais. Tal oferecimento visa colaborar para que os
futuros ingressantes indígenas possam usufruir de um período de adaptação mais
produtivo, além de propiciar embasamento para um melhor desempenho
acadêmico.
Permaneço à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e sugestões

Atenciosamente,
":$.«:

Profa. Dra. Debora Cristina Jeffrey

Presidente da ComissãoAssessora de Diversidade Étnico-Racial
(CADER)

Diretoria Executiva de Direitos Humanos(DeDH)
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Campinas,

] 7 de agosto de 2020
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Documento

Deliberação CPG/IFCH n' 200/2020

Interessado

rTALAdARiA LOFFREDO
D'OTTAviANO

Assunto:

Credenciamento de Docente

APROVE)
ad referendumda Congregaçãodo Institutode filosofiae
Ciências Humanas, o credencíamento

da Profa. Dra. rala

/Mana Loffredo

D'Ottaviano, como ProfessorPermanente,junto ao Programa de P(5sGraduação
em Filosofia, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Roberto Luasdo Carmo
Diretor Associado
IFCH/UNICAMP
Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP - CEP: 13083-896 Telefones
(19) 3521 1579 / 158] e-mail: dirifch(@unicamp.br
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Deliberação CPG/IFCH n' 201/2020

Interessado

OSWALDO GIACÓIA

Assunto:

Credencíamento de Docente

JÚNIOR

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas,o credenciamento do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Júnior, como
ProfessorColaborador, junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia,para
ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Roberto Luasdo Carmo
Diretor Associado
IFCH/UNICAMP
Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/'SP CEP: 13083-896 Telefones

(19) 3521 1579/ 1581 e-mail: dirifch@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBEjiACÃO

A COMISSÃO

DE PÓS-GRADUAÇÃO

CPG/IFCH 201/2020

OO INSTITUTO

DE FTLOSOFTA E CTÊNCTAS HUMANAS

DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECIAMPTNAS,
em 14 de agostode 2020, aprovaad /"({Áerendu/71
0
crcdenciamentodo Prof. Oswaldo Giacóia Junior como professor colaborador do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia, para ]ninistralláaulas e orientar.

:';,;t*]
PROF. DR. MICHEL NICOLAU NETTO
COORDENAOOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATitÍCULA 304835

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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Campinas, 2 1 de agosto de 2020

Documento

Deliberação CPG/IFCH n' 204/2020

Interessado:

GIULIANO CONTENTO DE OLIVEIRA

Assunto

Credenciamento de Docente

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o credenciamento do Prof. Dr. Gíuliano Contento de Oliveira,

como Professor
Permanenete,
junto ao F'rogramade Pós-Graduação
em
Relações Internacionais, para ministrar aulas e orientar.

f'rof. Dr. Roberto Luízdo Calmo
Diretor Associado
EFCH/UNICAMP

Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP: 13083-896Telefones
(19) 3521 1579/]581

--e-mail: dirifch(@unicamp.br
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UNIVERSIDADE
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS }IUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO
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CPG/IFCH 204/2020

A COMISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃO
DO INSTI'rUfO DE FILOSOFIAE CIÊNCT,\SHUMANASOA
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS, em 21 de agosto de 2020, aprova ad /"({Áe/-endz/m
o

credenciamentodo Prof. Giuliano Contento de Oliveira como permanenteno Programa de PósGraduação em Relações Internacionais, para ministrar aulas e orientar.

,{

# ;;?.'j
g

PROF. DR. MICnEL NICOI.XI} NETTO
COORDENADOR GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

G Ciências Humanas

Campinas, 3 1de agosto de 2020

Documento

Deliberação CPG/IFCH n' 206/2020

Interessado:

MEANPIERREHENRYBALBAUDOMETTO

Assunto

Credencíamento de Docente

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o credenciamento do Prof. Dr. Jean Píerre Henry Balbaud
Ometto, como f'rofessorColaborador, junto ao f'rograma de Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade, para ministraraulas e orientar.

Prof.Dr. Alvará Gabriel BianchiMendez
Diretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora.Coralina, 100 Campinas/SP CEP: 13083-896 Telefones
(19) 352] 1579 / 1581 e-mail: dirifch@uniçamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO

CPGnFCH 20ó/202Q

A COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃO
DO TNSTTTUTO
DE FÍLOSOnA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS,
em 26 de agostode 2020, aprovaad ri:Áeremdz/n2
0
credenciamento do Prof. Jean Pierre Henry Balbaud Ometto como colaborador no Programa de
Pós-Graduação em Ambiente c Sociedade, par?~ministrar aulas e orientar.
/'
7
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PROF. DR. MICllEI. NICOI,AU NETTO
COOI{OENADOR GEIUL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCUI,A 304835
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Campinas, 02 de setembro de 2020

Documento

Deliberação CPG/IFCHn' 211/2020

Interessado

SUSANASOAREMBRANCO DURMO

Assunto:

Credenciamento de Docente

APRC)VO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o credenciamento da Profa. Dra. Susana Soares Branco Durmo,

como ProfessoraPermanente,junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências
Socaís,para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Alvaro Gabríel Bianchi Mendez
Díretor
IFCH/UNECAMP
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] 00

Campinas/SP

CEP: 13083-896 Telefones

(19) 3521 1579/ 1581 -- e-mail: dirifch(@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUM.\NAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

M
'Ci$ãuiiFi $ü

DELIBEliACÃO CPG/IFCH2ií/202Q
A COMISSÃO DE PÓS-GIUDUA.ÇÃO DO TNSTITU'rO OE FILOSOFIA E CIÊNCmS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 3 1 de agosto de 2020, aprova ad r({Áerendum o

credenciamento da Prosa. Susana Soares Branco Durmo como perimanentc no Programa de Pós-

Graduaçãoem Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

PROF. ])R. MICnEI. NICOLAU NETTO
COORDENADORGERAL DE PÓS-GIUDUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

®%.

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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Campinas,02 de setembrode 2020

Documento

Deliberação CPG/IFCH n' 212/2020

Interessado

GUITA GRIN

Assunto:

Credencíamento de Docente

DEBERT

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o credenciamento da f'rofa. Dra. Guita Grin Debert, como
Professora Permanente, junto ao Programa de Pós-Graduação

em Ciências

bocais, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez
Díretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 2868] 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, 100-- Campinas/SP CEP: ] 3083-896 Telefones
(19) 3521 1579/ 1581 -- e-mail: dirifch(@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]IUM,\NAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGAFCH 212/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODO ]NST]TUTO DE F]],OSOFIA E CIÊNCIAS HUM.ANÃSDA
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS, em 31 de agosto de 2020, aprova ad re/êrendum o

credenciamento da Prosa. Guita Grin Dcbert como permanente no Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orienlpr.

PROF. DR. MICÜEI, NICOI.Atj NETTO
COOIWEN,LOOKGEItAL DE PÓS-GIUDUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCUI,A 304835
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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Campinas, 19 de agosto de 2020

Documento

Deliberação CPG/IFCHn' 199/2019

Interessada

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto:

Disciplina Eventual

APROVC)
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
CiênciasHumanas,o oferecimento da disciplinaeventual ''Raça e Política'',a ser
ministrada pela Profa. Flávia IMateus Rios,no período de 01/10/2020 a 05/1 1/2020,
no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.

;:/:5'-'':«':o
Prof. Dr. Roberto Luíz do Carmo

Díretor Associado
IFCH/UNICAMP
Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, 100 Campinas/SP CEP: ]3083-896 Telefones
(19) 3521 1579/ J581 -- e-mail: dirifch@unicainp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]IUMANAS
:gNi8'A.@!

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO
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CPG/IFCH 199/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GIUDUAÇÃO DO TNSTnUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS,
em 12 de agostode 2020, aprovao oferecimentoda
disciplina eventual "Raça e Política", a ser ministrada pela Prosa.Flávia Mateus Rios, no período
de 01/10/2020 a 05/11/2020, às quintas-feiras, das 09h00 às ]2h00, 18 horas-aula, 12 horas
extraclasse,num total de 30 horas, 2 créditos, no Programa de Pós-Graduaçãoem Ciência Política.
jf'
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PROF. DR. MICnEL NICOI.AU NETTO
COORDENADOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATaÍCUI,A304835

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

MNIGABaW

ilnstítuto de
e C.íênciãs Humanas

Campinas,

2 1 de agosto de 2020

Documento

Deliberação CPG/IFCH n' 203/2020

Interessado

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto:

Prorrogação do prazo de Integralízação

APRC)VO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofiae
Ciências Humanas, a prorrogação do prazo de integralização para 31/12/2020,
junto aos Programasde Pós-Graduação do IFCH,dos seguintesalunos:

Adríano Santos Godoy
Ana Elisade Fígueiredo Bersani
Ana Lucra farah de Tófoii
LisFurlani flanco
Mariana Marquês Pulhez
Rodolfo Mordes Reis

Tatiana Santos Perrone

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Can)picas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones

(19) 3521 1579/ 1581-- e-mail: dirifch@unicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

®%.

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

B (,íànçias

Jullyane Carvalho

Ribeiro

Rodrígo da Costa Oliveira

RomanaBeatrizMenezes Vieira
Ana Camila Ribeiro Peneira
Antonio Marcos Francisco
Diego RamosLanciote
Gabriel Arruti Aragão Vieira
Ga briel Valadão

da Silvo

Maercío Antonío de Oliveira
Marcos José Alvas Lisboa
Ricardo Luíz Leopoldíno
Sllvio Ccirlos Marinho Ribeiro
Bárbara Maríe Van Sebroeck L. S. Marfins

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

CEP 13083-896Telefones

(19) 3521 1579/ 1581-- e-mail: dirifch@unicamp.br

I''humanas

H

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

w'

ó (.íàüc;iãs I'humanas
Natalia do Calmo Louzada

História

] 62840

Rafaela Franklinda SeivaLira

62848

História

Richard de Oliveira Mastins

72288

História

Sabrina Moura de

162140

História

162839

história

alma Gonçalves Santos
GüíihêfMé íi9óià fãêiofnik

115402

Juliana CiõÉélMifãidi

61879

Thiago PirexGaiietta

971709

Sociologia

cãlacõiõr

59436

Sociologia

] 40782

Sociologia

1642]1

Sociologia

[õúõ

Áiãúõti

Luísa Mana Rutka Dezopi
fqéila [)ária de Andrade

Sirva

Sociologia

a

Sociologia

liõ2iãi:iafêi?êiiaãã SiiüãCliíãúéira
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Prof. Dr. Roberto Luízdo Calmo
Diretor Associado
iFCH/UNICAMP
Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, 100

Campinas/SP

CEP: ] 3083-896 Telefones

(19) 3521 1579/ 1581 e-mail: dirifch@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFA.4E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO
:'ãi? j:iê:EI üüliÚ,p

DELIBEjiACÃO

CPG/IFCH 202/2020

A COMISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPtNAS, em 21 de agosto de 2020, aprova ad r({/brendzr/m a

prorrogação do prazo de integralízação pala 3 1/12/2020 dos seguintesalunos:

Adriano Santos Godo

72716

Antro

Ana Elisade Figueiredo Bersani

132688
154061

Antropologí
Antropologia Social
Antroooloaia Social

Ana Lucra Farah de Tófoli
Lis Furlani Blanco

71534
16866

ilog

25D
25D
25D
25D

Mariana Marques Pulhez
Rodolfo Moraes Reis

162957

Antropologia Sacia
Antropologia Soda

Tatiana Santos Perrone

154062

Antropologia Sacia

25D

90905
144066

Antropologia Sacia
Ciência Política

36M

78067

Ciência Política

30D

100296

Ciência Política

30D

162769

30D
30D
30D
30D

Denise Monzani da Rocha
Flávia Cristina Regilío Rosé
Gabriela Fernandes Felíciano Murua
Gustavo Bianezzi Cilia

162771

Ciência Política
Ciência Política

Rafael Aroni

24891

Ciência Polítíca

Sandra Damasceno da Rocha

162770

Ciência Política

Custava Casasanta Firmino
Mariana Maia Ruivo

25D

30D

Ciência Política
Ciências Sociais

37M

16 2148

Jullyane Carvalho Ribeiro
Rodrigo da Costa Oliveira
RomanaBeatriz Menezes Víeira

16 2853

Ciências Sociais

66D

16 2860

Ciências Sociais
Ciências Sociais

66D

Ana Camila Ribeiro Pereira

16 2433

Antonio Marcos Francísco

Demografia
Filosofia

94D

3€ ;916

Edy Carlos de Souza
plena Kilina

Diego Ramos Lanciote
Gabriel Arruti Aragão Vieira
Gabrlel Valadão da Silvo
Maercio Antonio de Oliveira
Marcos José Alves Lisboa

993905

4€ ;388

!

66D

66D

Filosofia

74D
74D

Filosofia
Filosofia

74D

920867
995546

Filosofia

74D

Filosofia

9( )191

Filosofia

74D
74D

)925
13 4544

7( )969

Ricardo Luiz Leopoldino
Silvio Carlos Marinho Ribeiro
Bárbara Made Van Sebroeck L. S. M rtin 3

16 2682

JulgoCesarde Meio do Nascimento
Larisca Crivelari Fassis
Renata Dela'Arriva

74D

Fil os ofia

74D

19 2403

História
História

19M

163629

História

19M
19M

105625

História

19M

Vitor Sales Martins de Liça

118942

História

19M

Ana Carolha Machado de Souza

74763

História

69D

19 2404

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
@

#

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
:'çiêõj iElü iü$

Andresa Marfins Rodrigues
Daníel Vecchio Alves
Daniela Carvalho Cavalheiro
David Rodrigues SalvaNeves
Eduardo Andrés Ruz Torres
Ellas Perigoso Moi

Fabríciode Pauta Games Moleira
Lívia Guimarães Torquetti Dos Santos
Luiz Antonio Albertti
Monique Felix Borin

PROL-. DR. MICnEL NICOI,AU NETA'O
COORDENADORGERAL OEPÓS-GRAOUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MA rKicut,A 304835

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS

®%.

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

%@#''
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Q C;íêncías F ananás

Campinas, } T de setembro de 2020

Documento

Deliberação CPG/IFCH n' 209/2020

Interessado

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto :

Catálogos de Cursos

AF'ROVO ad referendum da Congregação

do Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas, os catálogos 2021 dos Programas de Pós-Graduação em Ambiente e
Sociedade,

Ciência

Política, Demografia,

História, Relações

Internacionais

e Ensino

de História IProfhístóríal.

Prof. Dr.Alvará Gabríel BíanchíMendez
Díretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: ] 3083-896 Telefones

(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch(@unicamp.br
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DELIBERACÃO

CPG4FCH 209/2020

A CONFISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 3 ] de agosto de 2020, aprova ad /'e{/êremdtím os

catálogos 202] dos Programas de Pós-Graduação em Ainbientc e Sociedade, Ciência Política,
Demografia, História, RelaçõesJnternacionailíe Ensino de História (Profhistória).
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COORDENAOOR GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
WA rMcuLA 304835
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Documento

Deliberação CPG/IFCHn' 231/2020

Interessado :

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto:

Catálogos de Cursos

APROVO ad referendum da Congregação

do Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas,os catálogos 2021 dos Programasde Pós-Graduação em Antropologia
Social, Ciências Sociais, Filosofiae Sociologia.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bíanchí Mendez
Diretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP -- CEP 13083-896Telefones

(19) 3521 1579/ 1581-- e-mail: dirifch@unicamp.br
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DELIBEliACÃO

CPGnFCH 231/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GR.\DUAÇÃO DO INSTrrUTO DE FILOSOF'IA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CIAMPIXAS,em 09 de setembro de 2020: aprova os catá]ogos 202]

dos Programas de Pós-Graduação: Antropologia Social, Ciências Sociais, Filosofia e Sociologia.

PROF.DR. ÁLVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONOENDO PELA COOIÜOENAÇÀO GnUL

MATRÍCULA 286817
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Documento

Deliberação CPG/IFCHn' 195/2019

Interessada:

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto:

Representantes de Subcomissão de Programa

APRC)VQ ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, os novos representantes da Subcomissão do Programa de PósGraduação em História:
História da Arte: Gabríel Ferreíra Zacarias;

Cultura, Memória e Vísualidades: Luana Saturnino Tvardovskas;
HistóriaSocial, Diferenças e Conflitos: Ricardo Fígueiredo Pérola;
Dinâmicas e Linguagens Políticas:Thiago LamaNicodemo.

Prof. Dr. Roberto Luiz do Calmo
Diretor Associado
IFCH/UNICAMP
Matrícula 290280

Cidade Univel'sitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] 00 -- Campinas/SP
(19) 3521 1579 / 1581

e-mail: dirihh(@unicamp.br

CEP: 13083-896 Telefones
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DELIBEliACÃO

CPGAFCH 195/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GjIADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCHS HUMANAS DA
UXTVERSIDADE
ESTADUALDECAMPINAS,em 12 de agosto de 2020, aprova os novos representantes

da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação eín História:

História da Arte: Gabriel Ferreira Zacarias;
Cultura, Memória e Visualidades: Luana Saturnino Tvardovskas;
História Social, Diferenças e Conflitos: Ricardo Figueiredo Pérola;
Dinâmicas e Linguagens Políticas: Thiago Lli:na N icodemo.
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PROF. DR. MIICnEI, NICOLAU NETTO
COORDENADOR GEI{AL OE PÓS-GRADUAÇÃO

IFCH/UNICAMP
MATRÍCULA 304835
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Campinas, T9 de clgosto de 2020

Documento

Deliberação

Interessada

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto:

Representantes de Subcomissão de Programa

CPG/IFCH n' 196/201 9

APROVC) ad referendum da Congregação

do Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas, os novos representantes discentes da Subcomissão do Programa de
Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade: Branca de Jesus Silvo jtitularl e
Guilherme de cousa Lobo jsuplentel

Prof. Dr. coberto Luiz do Carmo
Díretor Associado
lFCH/UNICAMP
Matrícula 290280

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

(19) 3521 1579/ 1581 e-mail: dirifch@unicamp.br
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DELIBERAÇÃO

Fluntllla$

CPGAFCH ] 96/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GItAOUAÇÃO DO INSrlTUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADEESTADUALDECAMPINAS,em 12 de agosto de 2020. aprova os novos representantes

discentes da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade: Branca de

JesusSilvo (titular) e Guilherme de cousa Lobo (?uplente).
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PROF. DR. MICHEI. NICOLAU NETTO
COOIUENAOOR GERAL DE PÓS-GIMOUAÇÃO
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Documento

Deliberação

Interessada :

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Assunto:

Representantes Discentes de Programa

CPG/IFCH n' 229/201 9

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, os novos representantes discentes do Programa de f'ós-Graduação em

Antropologíci Social: Marílía Lama IDoutoradol e María Florencia Chapiní
IMestradol,

sendo

suplentes: Adrielly

Clarindo

l[)outoradol

e Jogo

Barda

IMestradol,com mandato de maio/2020a março/2021.

Prof.Dr. Alvará Gabriel BíanchiMendez
Diretor
IFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

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

CEP: 13083-896 Telefones

(19) 3521 1579/ ]581 -- e-mail: dirifch@uniçamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]ÍUBIANAS

@

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

.(:ié

Éiiaá.'FllíÜa

#

Ü$Ê].
.}03

DELIBEjiACÃO

CPG4FCH 229/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GI{,\DUAÇÃO DO INSTIrUTO DE FILOSOF'IA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 09 de setembro de 2020, aprova os novos

representantesdiscentes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social: Marília Limo
(Doutorado)

e María

Florencia

Chapini(Mestrado),

sendo suplentes:

Adrielly

(Doutorado) e Jogo Bardy (Mestrado), com mandato de maio/2020 a março/2021.

PROF.DR. ÁLVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIRETOR DO IFCI{
RESPONOENDO PELA COORDENAÇÃO GER,A.LDE PÓS-GRADUAÇÃO

MATRÍCULA 2868 17
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Documento

Deliberação CPG/IFCHn' 230/2019

Interessada:

COORDENADORIA DE PÕS-GRADUAÇÃO

Assunto:

Representantes de Programa

APROVO ad referendum da Congregação

do Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas, os novos representantesdo Programa de Pós-Graduação em Ciências

Sociais:f'rofa. Carolína Cantarino Rodrigues,f'rofa. Ângela Mana CarneiroAraújo,
Profa. Antonio Augusto prantos, Profa. Daniela Tonelli Manica, Profa. Marílda
Aparecida de Meneses,Profa. Natália Corazzaf'adovaní, Profa. Taniele Cristina
Rui. Prof. Thomas Patrick Dwyer, Guílherme

dos Santos Oliveira, Ariana

C)liveira

Alvos, a partir de 01/08/2020.
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Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi tv\endez
Diretor
lFCH/UNICAMP
Matrícula 286817

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coral ina, 100 -- Campinas/SP -- CEP 13083-896 Telefones
(]9) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch(@unicamp.bi

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAATPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO

CPG4FCH 230/2020

A COM[SSÃODE PÓS-GR.\DUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS.em 09 de setembro de 2020, aprova os representantes
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Profa. Carolina Cantarino Rodrigues, Prosa.

Angela olaria CarneiroAraújo, Prosa.Antonio AugustoArantes,Prosa.Daniela Tonelli Manica,
Prosa. Marilda Aparecida de Meneses, Prosa. Natália Corazza Padovani, Prosa. Taniele Cristina

Rui, Prof. Thomas Patrick Dwyer, Ciuilhermcdos SantosOliveira, Ariana Oliveira Alvos, a
partir de 01/08/2020.

PROF. DR. ÁLVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL, DE PÓS-GI{ADUAÇÃO

MATI{ÍCULA 28681 7

