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INFORMES

ORDEM DO DIA

PARA APRO'

:ÃO

Oll

Ata da 257' SessãoOrdinária da Congregação. jfls.01 a
osl

ELEIÇÃO

021 Processo n' 09 P 16275/2020

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUM,ANÃS

Assunto: Ata da eleição para escolha da Representação
de Docentes junto à Congregação do IFCH. jfls. 06 e 071
031 Processo n' 09-P-16275/2020

nteressado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Ata da eleição para escolha da Representação
dos Técnicos Administrativos junto à Congregação do
IFCH. jfls. 081
041

nteressado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Assunto: Designação da Comissão Eleitoral da Consulta
para a nova Diretoría do IFCH.

RESERVATÉCNICA FAPE$P
osl

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
Assunto:

Relatório

Científico

da

Reserva

Técnica

f:APESP

exercício 2019 jprocesso FAPESF'
2019/1 1735 8. jf]s. 09 a ] l l
oól

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HU/v\ANÃS

Assunto: PrometoReserva técnica FAPESPexercício 2019. jfls
12 a í91

ATIVIDADESDIDÁTICAS
071

Interessado: INSTITUTODE FILC)SOFIAE CIÊNCIAS HU/CANAS

Assunto: Atividades Didátícas no I' Semestre de 202 1. Íris
20l

COTASPAD EPED
081

Interessado: INSTITUTODE l:ILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Proposta de política de cotas PAD e PED.jfls. 21 a

RELATÓRIOPERIÓDICO DE ATIVIDADESDOCENTES
091 Ofício IfCH/DCP n' 01 6/2020

Interessado:SEBASTIÃO
CARLOSVELASCOECRUZ
Departamento: Ciência Política
Período: 0 1/6/2015 a 31/5/2020. jfls. 26 a 34j

AFASTAMENTOCONFORME DELIBERAÇÃOCONSU-A-14/2015
101 Processo n' 09-P-69 19/2015

Interessado: RICARDO FIGUEIREDOPIROLA
Departamento: História
Assunto: Relatório de atividades, referente ao afastamento

para realizar estágio pós-doutoral no período de
O1/02/2020 a 31/7/2020, junto à Universidade de Harvard
E.U.A. jfls. 3SI

PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
1] 1 Processo n' 09 P 1551 5/201 7

Interessada: INARA LUISA J\'\ARIN
Assunto: Relatório de ativídades e renovação de vínculo

no ProgramaProfessorColaborador, por 02 anos, a partir
de 01 /8/2020,

121Processon' 09 P 3012/2017

junto

ao

Departamento

de

Filosofia.

Ifls. 361

Interessada: LEILA l\ÁEZANALGRANTI

Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo
no Programa ProfessorColaborador. por 02 anos, a partir
de 01/02/2021,junto ao Departamento de História.jfls,371

PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR
131Ofício IFCH/DH n' 034/2020

Interessado:

NAUBER GAVSKI DA. SILVO

Assunto: Ingresso no Programa de
Pesquisador
Colaborador, por 02 anos, a partir de 01/12/2020, sob

supervisãoda Prosa.Dra. Silvía Hunold Lara, junto ao
Departamento

141 Processo n' 09 P 31347/201 3

Interessada:

de História. jfls. 381
GABRIELA DOS REISSAJv\PAIO

Assunto: Renovação de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador. por 02 anos, a partir de
18/02/2021, sob supervisão da Profa. Dra. Sílvia Hunold Laia
junto ao Departamento de História. jfls. 391

151 Processo n' 09 P 23383/2019

Interessada: RAQUEL DE AZEVEDO

Assunto: Relatório de atívídades e encerramento de
vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador, a partir
de 14/10/2020, junto ao Departamento de Sociologia
lfls.4021

l ól Processon' 09-P 18915/2017 Interessada:

DANIELA PISIORELLO

Assunto: Relatório de atívídades e encerramento de
vínculo no Programa de PesquisadorColaborador. a partir
de 28/2/2020,junto ao Departamento de História.jfls.41l

PROGRAMA DE PESQUISADORDE PÓS-DOUTORADO

] 71 Ofício IFCH/DA n' 033/2020

Interessada:A.MARINA
PEREIRA
NOVO

Assunto:Renovaçãode vínculo no Programade
Pesquisador de P(5s-Doutorado, pelo período de 01/3/2021
a 16/6/2022, sob supervisão da Frota. Dra. Artíonka

Manuela Góes Capiberíbe. junto ao Departamento de
Antropologia.
181 Ofício IfCH/DA n' 034/2020

jfls. a21

Interessado: LUAS GUSTAVC) FREITAS ROSSI

Assunto: Renovação de vínculo no Programa de
Pesquisador
de Pós-Doutorado,
por OI ano, a partir de
01/2/2021, sob supervisão do Prof. Dr. Ronaldo Rõmulo

Machado de Almeida. junto ao Departamentode
Antropologia. jfls. 431
T91Ofício IFCH/DA n' 035/2020

nteressado: MARCC) ALEJANDRO TC)BONOCAMPO

Assunto:Renovaçãode vínculo no Programade
Pesquisador de Pós Doutorado,

pelo período de O1/8/2020

a 28/02/2021, sob supervisão da Prosa. Dra. Nashíeli Cecílía
Rangel Logra.junto ao Departamento de Antropologia. jfls

CENTRO INTERNO DE PESQUISA

201 Ofício IFCH/DH n' 032/2020

nteressado: DEPARTAb/LENTO
DE HISTORIA
Assunto: Crícição do Centro de Humanidades
CHD e seu respectivo Regimento. jfls. 45 a 5ól

Digitais

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente
2] l Delíb. CPG/IFCH n' 254/2020

221 Delíb. CPG/IFCH n' 255/2020

Interessado: RAFAELRODRIGUESGARCIA
Assunto: Credencíamento como Professor Permanente.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia. para
ministrar aulas e orientar. Ifls. S71
Interessado: JOGO CARLOS KFOURIQUARTliV DE MORDES

Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia.para
ministrar aulas e orientar. jfls. 581

231 Delíb, CPG/IFCH n' 256/2020

241 Delib. CPG/IfCH

n' 257/2020

Interessado:THOMASJACQUESCORTADO
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministraraulas e orientar. jfls. 591
Interessada: BELA FELDMAN

Assunto: Credenciamento

como Professora Colaboradora.

junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministraraulas e orientar. jfls. 601

4

251 Deiib. CPG/IfCH n' 258/2020

2ól Delíb. CPG/IFCH n' 259/2020

Interessado: CARLOSRODRIGUES
BRANDAS
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministraraulas e orientar. jfls. 61l
Interessado: FERNANDO ATIQUE

Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador.

junto ao Programa
de Pós-Graduação
em História,
para
orientar. jfls. ó21
271 Delib. CPG/IFCH n' 260/2020

281 Delib. CPG/IFCH n' 261 /2020

Interessado: LUCIANO MIGLIACCIO
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador,
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministrar aulas e orientar. jfls. 631
Interessada: ARLEUDE BORTOLOZZI

Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora.

junto ao Programa de Pós-Graduaçãoem Ambiente e
Sociedade. para ministrar aulas e orientar. jfls. 641

291 Delíb. CPG/IFCH n' 262/2020

Interessada: CELLYCOAR
Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós Graduação em Ciência Políríca
para ministrar aulas. jfls. ó51

Descredenciamento de Docente
301 Delíb. CPG/IFCH n' 251 /2020 Interessado: MARCAS LUTZ MULLER

Assunto: Descredencíamento como ProfessorPermanente
junto

31 l Delib. CPG/IFCH

n' 252/2020

ao

Programa

Interessada:

de

Pós Graduação

em

Filosofia.

jfls. 661

EKATERINA KUBYSHKINA

Assunto:
Descredenciamento
como
Professora
Colaboradora. junto ao Programa de Pós-Graduação em
filosofia.

321 Delib. CPG/IFCH n' 253/2020

jfls. ó71

Interessado: MARCELO PENEIRADA CUNHA
Assunto: Descredenciamento como ProfessorPermanente.

junto ao Programade Pós-Graduação
em Ambientee
Sociedade. (fis. ó81

Reconhecimento de Diploma
331 Deiib. CPG/IFCH n' 273/2019

nteressada: RESINA DA CONCEIÇÃO VILHENA

Assunto: Reconhecimento de Diploma de Doutorado em
Ciência Política.Parecerdesfavorável. Ifls.69 a 721

PARA HOMOLOGAÇÃO
COORDENADORIA DE pÓS-GRADUAÇÃO

Prorrogação de Prazo de Integralização
341 Delib. CPG/IFCH n' 273/2020

Interessada: CAMILA DA SILVO FRESTAS
Assunto: Prorrogação do prazo de integralízação para
31/3/2021, junto ao Programas de PósGraduação em
Ciências Sociais. Íris.73 e 7al

ATA

DA 257' SESSÃO OjiDINÁRIA

DA CONGjiEGAÇÃO

DO INSTITUTO

DE

2

FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAJ\n'INAS.

3

Aos sete dias de outubro de 2020, às catorze horas, reuniu-se virtualmente a Congregaçãodo

4

Instituto de Filosofa e Ciências Humanas,sob a Presidêlaciado Prof Dr. Alvaro Gabriel Bianchi

5

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

6

do Calmo, Diretor-Associado;

7

Chef'e do Departajnento de Ciência Política; Ana Síl\ ia Volpi Scoü; Chef'e do Departamento de

8

Demografia; Sávio Mail)ado Cavalcante; Chefe do Departamento de Sociologia; Lucijene

9

Reginaldo, Chefe do Departamento de História; Mariana Miggiolaro Chaguri, Josianne Franzia

10

Cerasoli, Bárbara Gerandode Castro e Andréia Galvãa, representantes titulares de docentes MS-3 ;

11

JoséAlvos de FrestasNeto, representantetitula de docentes MS-5; JoséMarcos Pinto da Cunha,

12

representantetitular de docentes MS-6. Estiveram presentes ainda os funcionários Mariana Rebela

13

Tavares, Leandro Ferreira Maciel e Luís Fernaiadode Carvalho Rabello, representantestitulares de

14

técnicos-administrativos;bem como os funcionários Patrícia Avance e Valério Freira Parva,

15

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

16

Ingrid Saraiva Tavares,João Pedro Midões Suaes Rolas, Flávia Tules dos Santos, Tais melena

17

Cadoso Roldão, Elles Alves Menezes,Matheus Alves Albino e Bruma Carolina Garcia,

18

representantestitulares dos discentes. Justificaram ausência as professoras Taísa Palllares, Marcos

19

Nobre, Ferrando Teixeira, Márcio Damin, Lulas Angioni; bem como os funcionários Devison de

20

Abriu: Ricardo Cioldin e Reginaldo Alvos EJn seguida, passou-seà ORDEM DO DIA

21

da 256' SessãoOrdinária da Congregação;ELEIÇÃO PARA A NOVA DIRETORIA DO IFCH -

22

02) Proposta da Direção pm'a antecipação do íina] de ]nandato; 03) NorJnas; Calendário e

23

composição da Comissão Eleitoral da Consulta para a nova Diretoria

24

PERIODICO

25

CHRISTIANOKEY TAMBASCIA - Departameiato:
Antropologia- Período:01/4/2017a

26

31/3/2020; 05) Ofício IFCH/DF n' 021/2020

27

Departatnento:Fiiosoíia - Período: 01/4/2017 a 31/3/2020; AFASTAMENTO CONFORME

28

DEI.IBERAÇÃO

29

ANTONIO ROBERTO GUEjiREIRO JUNIOR - Departamento: Antropologia - Assunto:

30

Relatório de atividades. i'oferenteao afastamentopara realizar estágiopós-doutor'al:no período de

31

15/8/2019 a 3 1/7/2020:junto à Schoo] of Anthropology and Museuln Ethnogapjly da Uni\ ersit) os

32

Oxford: Inglaterra; PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR - 07) Ofício IFCH/DFI n'

33

020/2020 - hlteressado: LEANDRO KARNAL - Assunto: Ingresso no Programa de Professor

34

Colaborador.por 02 anos, a partir de 05/8.'2020.junto ao Departamentode Flistórial 08) Processo

35

n' 01-P-292/1980 - Interessada: BELA FELDMAN - Assunto: Relatório de atividades e renovação

36

de vínculo no Programade ProfessorColaborador,por 02 anos,a partir de 01/12/2020,junto ao

37

Departamento de Antropologial 09) Processo n' 09-P-10672/2015

Joice Meio Vieira, Coordenadora da Graduação; Rachel Menegtlello:

DE ATIVIDADES

DOCENTES - 04) Ofício IFCH/DA

CONSU A-14/2015

-

0ó)

do IFCH; RELATORA.O
n' 028/2020

Interessado: DANIEL

Processo n'

0/,) Ata

Interessado:

OMAR

09-P-26802/2016

PEjiEZ

- Interessado

Interessado: CARDOS

38

RODRIGUES BRANDAO - Assunto: Relatório de atividadese renovaçãode vínculo no Programa

39

de ProfessorCo[aborador,
por 02 anos,a partir de 01/01/202],junto ao Departamento
de

40

Alltropo[ogia;

41

Assalto: Relatório de atix idades Q renovação de vínculo no Programa de Proíêssor Colaborador:

42

por 02 anos; a partir de 13/9.'2020,junco ao Departamento de Antropo]ogia; /]) Processon' 09-P-

43

26883/2014 - Interessado:LUCIANO MIGLIACCIO - Assunto: Relatório de atividades e

44

renovação de vínculo no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 15/10/2020,

45

junto ao Departamento de Histól'ia; /2)

46

CASTILHO CRESPELUTTI - Assunto: Relatório de atividadese encerramentode vínculo no

47

Programa de Professor Colaborador, junto ao Depmtamento de Antropologia; /3) Processo n' 09

48

P-8713/2018 - Interessada: CRISTINA ADAMS - Assunto: Relatório de atividades e encerramento

49
50

de vínculo no Programade ProfessorColaborador:junto ao Departamentode Antropologia; /4)
Processo n' 09-P-18150/2018 - Interessado: STELIO ALESSANDRO MARRAM - Assunto:

51

Relatório de atividades e encerramento de vínculo no Programa de Professor Colaborador, .junto ao

52

Departamento de Antropologia; /S9 Processo n' 09-P-22988/2014 - Interessada: EVELINA

53

DAGNINO - Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo no Programa de

54

Professor Co[abolador, a partir de 02/]0/2020, junto ao Departamento de Ciência Po]ítica;

55

PROGRAMA DE PESQU[SADOR COLABORADOR

56

Interessado: WALDEMAR

57

no Programa de Pesquisador Colaborador; junto ao Dcpalmnento de Historial /7) Processo n' 09

58

P-8761/2019 - Interessado:CLEUDEMAR ALVES FERNANIDES - Assunto: Relatório de

59

atividades e encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao

60

Depaüamentode História; PREMIO DE RECONHECIMENTO ACADÉMICO ZEFERINO VAZ

/01 Processo n' 09-P-15676/2017

- ]nteressada: AMNER]S

Processo n' 00-P-t 5692/2017

NGELA

MARON]

-

Interessada: AI.INE

- /ó) Processo n' 09-P-]2290/2016

GOMES - Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo

61

Deliberação CONSU A-021/20 13 - Parecer da Comissão de Especialistas - /8) Processo n' 09-P-

62

10981/2020 - hlteressado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - Assunto:

63

Parecer da Comissão de Especialistas e indicação de candidato ao prêmio; PREMIO DE

64

RECONHECm4ENTO DOCENTE PEI,A DEDICAÇÃO AO ENSinO DE GRADUAÇÃO

65

Deliberação CQNSU-A 021/2013 - Parecer da Comissão de Especialistas

66

]0982/2020 - Interessado: INSTITUTO i)E FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

67

Pmecer da Comissão de Especialistas e indicação de candidato ao prêm:io; DIRETOR]A DE

68

CENTRO - 20) Ofício s/n' - Interessado: CENTRO DE SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA

69

Assunto:Lista tríplice para a Diretoria do Celltro de SociologiaContemporânea(CSC)", para o

70

período de 09/2020 a 08/2022; COTAS PAD E PED

71

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - Assunto: Pi'opostade política de GotasPAD e PED;

72

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO - Revalidaçãode Diploma - 22; Ofício IFCH/CG n'

73

040/2020 - Interessado: ALEJANDRO MIGUEL CELLERI - Assunto: Revalidação de Diploma de

74

Graduação em Arquitetura e Urbanismol C00RDENADORIA DE POS GRADUAÇÃO

/9) Processo n' 09-P- AssuJlto

2/,) Interessado: INSTITUTO DE

75

Correrãode Horário e Alteraçãodos Vetoresde Disciplina - 2i,) Ofício IFCH/'CPGn' 085/2020-

76

lllteressado: PROGRAMA DE

77

(PROFtilSTORIA) - Assunto:Correrão do horário 6 alteraçãodos velares da disciplina ME 300-A

78

Seminário de Pesquisa;a ser ministrada no 2' Sejnestre de 2020; PARA HOMOLOGAÇÃO

79
80

POS-GRADUAÇÃO Eh4 ENSINO DE

}llSTORIA

PROGRAMA DE PESQUISADORDE POS-DOUTORADO- 24) Ofício IFCH/DCP no0 12/2020
Interessada: ARIELLA

SILVA ARAUTO - Asstlnto: Ingresso no Proa:ama de Pesquisador de

81

Pós-Dotltorado,pelo período de 01/10/2020a 3 1/8/2021,sob supervisãoda Prosa.Dra. Aildréia

82

Galvão, junto ao Depaltanento de Ciência Polític.a; 2i) Ofício IFCH/DS n' 021/2020 Interessado

83

MURILLO AUGUSTO DE SOUZA VAN DER LAAN - Assunto: ingresso no Programade

84

Pesquisadorde Pós-Doutorado,pelo período de 01/9/2020 a 28/02/2021, sob supervisãodo Prof.

85

Dr. Ricardo l,uiz Corro Antlules;junto ao Depaüaanento
de Sociologia;2ó) Ofício IFCH/DA n

86

0202020 - Interessado:THOMAS JACQUES CORTADO - Assunto: Reno\ação de vínculo no

87

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 01 ano, a partir de 01/1 1/2020, sob supervisão da

88

Prosa. Dra. Susana SoaremBranco Durmo, junto ao Departamento de Antropologia; PROJETO PED

89

27) Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto:Prometo
de

90

participação no Programa de Estágio Docente (PED), confbrtne Resolução GR 071/2020; USO DE

9].

CONCE[['OS NO SEGUNDO SEMES]'m DE 2020 - 281 ]nteressado:INSTITUTO DE

92

FILOSOFIA E CIENC]AS HUMANAS - Assutato:Uso de conceitos em disciplina dos Cursos de

93

Graduaçãoe Pós-Graduaçãodo IFCH pala o segundosemestrede 2020; C00RDENADORIA

94

GRADUAÇÃO

95

C00RDENADORIA

96

de 202] (Ofício CADERn.)EDH n' 65/2020); C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO -

97

Credenciajnento de Docente - 30) Deiib. CPG/IFCH n' 200/2020

98

LOFFREDO

99

Programa de Pós-Graduação em F'ijosoíla: para ministra aulas e orientar; 3/,) Delib. CPG'TFCH n'

-

Vestibular

Indígena

-

DE GRADIJAÇÃO

D'OTTAVIANO

29)

Ofício

IFCH/CG

n'

035/2020

-

DE

Interessada

Assunto: !ingresso dos estudalltes indígenas para o ano

- Assunto: Credenciamento

MARCA

como Professora Permai e] te, junto ao

100

201/2020 - Interessado: OSWALDO

101

Professor Colaborador, junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofa, para ministrar aulas e

102

orientar: i2) Delib. CPCI/IFCH n' 204/2020 - Interessado: GIULIANO CONTENTO DE

103

OLIVEIRA - Assunto: Credenciamentocomo Professor Pem)anente,junto ao Programa de Pós-

104

Gi'aduaçãoem Relaçõesllltenlacionais; para ministrar aulas e ol'tentar; 3i) Delib. CPG.'IFCH n'

105

206/2020

106

Credenciamento como Professor Colaborador, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente

107

e Sociedade; para minish'ar au]as e orientar; S4U De]ib. CPG/IFCH n' 2] 1/2020 - Interessada

108

SUSANA SOBRES BRANCO DURMO - Assunto: Credenciamento como Professora Permanente,

109

junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Sociais; para ]ninistrar aulas e orientar; i5) Delib

1 10

CPG/IFCH n' 212/2020 - Interessada: GUITA GRIN DEBERT - Assunto: Credenciamento como

11

Professora Permancllle; junto ao Programa de Pós-Graduação ejn Ciência Sociais; para ministrar

-

GIACOIA

Interessada: lj'ALA

JUNIOR

- Assunto: Credenciamento

como

Interessado: JEAN PIERREHENRY BALBAUD OMETTO - Assunto

üü [.}(; {1?"]
1 12

aulas e orientar;

1 13

PROGRAMA DE POSGRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLITICA

114
115
1 16
1 17

118

Disciplina

Eventual

3ó) Delib.

CPG/IFCH

n'

[90./2020

interessado

Assunto:Oferecimentoda

disícplina eventual ''Raça e Política", a ser ]ninistrada pela Prosa. Flávia Mateus Rios, no período

de 01/10/2020a 05/11/2020;Prorrogaçãode prazo de Integralízação- 37y De]ib. CPG/IFC]] n'
203/2020 - Interessada: C00RDENADORIA

DE POS-GRADUAÇÃO - Assunto: ProlTogação do

prazo de integi'a]izaçãopara 3 1/] 2/2020; junco aos Progranas de Pós-Graduaçãodo IFCj-l, dos
alunos relacionados na Deliberação CPG/IFCH n' 203/2020; Catálogos de Cursos

38) Delib.

119

CPG/IF'CH n' 209/2020 - interessada: C00RDENADOR]A

- Assunto:

120

Catálogos dos Programas de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, Ciência Política,

121

Demografla: História: RelaçõesInternacionaise Ensino em História (Prof.História); 39) Delib

122

CPG/iFCH n' 231/2020 - Interessada: C00RDEN,ADORIA

DE POS GRADUAÇÃO

DE POS-GRADUAÇÃO

- Assunto:

123

Catálogos dos Programas de Pós-Graduação em Antropologia Social, Ciências Sociais, Piloso.6a e

124

Sociologia; Representação de Subcomissão de Programa - 40) Delib, CPG/IFCH n' 195/2020 -

125

Interessada:
C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO Assunto:Indicaçãodos novos

126

lepiesentantes da Subcomissão do Programa de Pós Graduação em História; 4/) De]ib. CPG/]FCT]

127

n' 196/2020 - Interessada: C00RDENADORIA

128

dos novos representalltes da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Aialbiente e

DE POS GRADUAÇÃO

- Asstullo: lildicação

Sociedade;
42) Delib. CPG/TFCH
n' 229/2020 Interessada:
C00RDENADORIA DE POS
130

GRADUAÇÃO - Assunto: Indicação dos novos representantesda Subcomissãodo Programa de

131

Pós Graduação ejn Antropologia

132

C00RDENADORIA

133

Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Eln seguida, coram destacados

134

os itens O1: 02: 03, 05; 18; 19; 20: 27 e 29; e retirados da pauta os itens 1 1 e 21. Após, os demais

135

itens foram a escrutínio e aprovados por unanimidade. Em seguida, passou-seao primeiro destaque:

136

o ponto 1. Não havendo nenhum reparo na ata; o itejn foi a votação e aprovado por unanimidade

137

Em seguida, passou-se ao próximo destaque: o ponto 2. O S91113er.En$içlsli!@
apresentou sua

138

justiHlcativa para antecipação do Êmal de seu mandato. Por conta do falecimento do ex-Diretor John

12Q

Morteiro,

140

(antecipação de pouco lnaís de dois meses da [éi'mimodo mandato) raciona]iza a gestão do instituto

141

Após discussão,
o item foi a votaçãoe aprovadopor unalilnidade.Em seguida,passou-se
ao

142

próximo destaque:o ponto 3. O SÊn1lg!:ElSiidgnB apresentou o calendário da próxima eleição para

143

o cargo de Diretor do Instituto. Após, o item foi a votação e aprovado por unanimidade.Tanabém

144

se aprovou qüe a constituição da comissão e]eitora] será realizada na sessãoda Congregaçãode

145

dezembro. Em seguida, passou-se ao próximo destaque: o ponto 5. O Sg111le!=Ei.e$id911ib
apresentou

146

os últimos desdobramentosacerca do estágio probatório do Prof Danie] Omar Perfaz:que f'oi

147

eíêti\ ado no cargo público pelo Reitor(a despeito de decisão contrária da Congi'egação).Com

148

relação a este attial ponto da pauta, trata-se do relatório periódico de atividades do docente.O

Social; 43) Delib.

CPG/IFCH

n' 230/2020

Interessada:

DE POS-GRADUAÇÃO - Assunto: h]dicação dos ]lox-osi'epresentantesda

o calendário eleitoral

.6cou desajustado, de modo

que a proposta apresentada

i:pc [,:{) i.)L
149

Sg!!bpcPli9$idÊlaleapresentou, então, uma proposta de minuta. Após inúmeros comentários e

150

ponderações elogiosos ao conteúdo da resolução apresentada, o parecer recebeu breves reparos e

151

contribuições. Em seguida: o documento foi a votação e aprovado por unanimidade. Após; passou-

152

se aos pontos 18 e 19. O Sailber..Prç$idaa@apresentou os pareceres das comissões de especialistas,

153

que indicaram o Prof Tllomas Patrick Dn)'er ao Prêmio de ReconhecimentoAcadêmicoZefêrino

154

Vaz, bem como o Prof. Mário Augusto Madeiros da Silvo ao Prêmio de ReconhecimentoDocente

155

pela Dedicação ao Ensino de Graduação. Em seguida; os itens foram a votação e ambos aprovados

156

por unanimidade. Após, passou-se ao próximo destaque: o ponto 20. O Sglihor Presidente

157

apresentoua lista tríplice para a Diretoria do Centro de SociologiaContejnporânea(CSC). Em

158

seguida,a indicaçãodo Prof. Michel Nicolau como Diretor do CSC foi a votação e aprovadapor

159

unanimidade.

160

alguns questionamentos acerca dos PEDE C, que foram sanadosao longo do debate. Em seguida, o

161

itejn fni a votação e aprovado por unanhnidade. Após: passou se ao próximo destaque: o ponto 29

162

O Prof Jp$é Alyç$ dç Flçít4$ teceu coinentâios acerca do ingresso dos estudares indígenas para o

163

ano de 2021. Após, o item foi a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida,passou-seà

164

Pauta Suplementar: PAriA APROVAÇÃO

165

Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - Assunto: Termo Aditivo

166

n' 001,2020 ao convênio entre a Universidade Estadualde Campinas (UNICANIP) e o Ministério

167

de Culttu'a y Desporto - Unidad Técnica de lbei'arçhivos; MOÇÃO - 02y Assunto: Proposta de

168

Moção apreseíltada pelo Departamento de Demogranla; BOLSAS SAE - a3) Assunto

169

Contraproposta apresentada pelos alunos sobre mudanças nos critérios de seleção para bolsas

170

Auxílio do SAE - DeliberaçãoCEPE-A-003/2012.Após, foi destacadoo item 02; e retirado da

171

pauta o item 03. Em seguida; o item 0] íbi a escrutínio e aprovado por tmaniinídade. Após: passou

172

se ao único destaque:o ponto 2. A EnE,:ê:fila..$Ílxia$ezapontamentossobrea última sessãodo

173

CoJasellloUniversitário, e relatou algumas situaçõesconstrangedoras.Em seguida,os congregados

174

sealtenlaraln entre falas de apoio ao Depaitainento de Demografia Greçhaço à votaçãoocorrida no

175

CONSU. Após, a proposta de moção em defesa do Departamento de Demografia foi a votação e

176

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente considerou encerrada

177

a reunião e eu: F'ábio Guzzo, la\ rei a presente ata, a ser submetida à Congregação do Instituto de

178

Filosofa e Ciências Humanas. Campinas, 22 de novembro de 2020.

Após: passou'se ao próximo

destaque: o ponto

CONVEN]0

27. A j:!uf'.

Andréia

apresentou

0/.) Processo n' 09 P ] 0523/2019

ATA DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES
DOCENTESJUNTO À
CONGREGAÇÃO

DO

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Aos dezessete.dezoito e dezenove dias de novembro de 2018, foi realizada a

eleição para escolha dos representantesde cada nh'el funcional da carreira
docente junto à Congregação do Institutode Filosofiae CiênciasHun'anãsda
Universidade Estadual de Campinas, sendo: quatro representantes titulares e

quatro suplentes de professores nível Jv\S-3,eleitos por seus pares; quatro
representantes titulares e quatro sup]entes de professoresnível MS 5, eleitos por
seus pares; e quatro representantes titulares e quatro suplentes de professores

nível MS-6, eleitos por seus pares. Inscreveram-secomo candidatos os
docentes: para representantesdo nh'el AÀS-3:Artionka Manuela Góes
Capíberíbe. Bárbara Geraldo de Castra, lsadora LinsFrança, Jorna Cabral de
Oliveira e Michel Nicoiau Netto; para representantes do nível MS-5:Luciana
Ferreíra Tatagiba, Omar Ribeiro Thomaz e Yara Adário Frateschí; para
representantes do nível lv\S-6:José Marcos Pinto da Cunha, O processo de

votação foi realizado de forma eletrõnica com o acompanhamento e
supervisão da Comissão Eleitoral composta pelos seguintes membros: Prof. Dr.
coberto Luizdo Calmo, Sr. Nilton César Befanho e Sr. Felipe ReisTineu. Às nove
horas do dia dezassete teve inicio o processo de votação. Às vinte horas do
dia dezevone deu-se por encerrado o prazo estabelecido para votação. As
vinte horas e trinta minutos a Comissão Eleitoral processou a apuração dos
votos,

obtendo

os

seguintes

registros:

dos

82

docentes

do

Instituto,

compareceram 61, sendo que: dos 49 professoresde nível MS3 IMS 3.1 e MS3.21 votaram 39; dos 18 professores de nível MS 5 IMS 5.1, MS 5.2 e MS 5.31
votaram 14; e dos 15 professores de nível MS 6 votaram 8. Cada eleitor votou

em até quatros nomes para representantes.Conferido o relatório de
processamento dos votos foram obtidos os seguintes resultados: 1. para
representantes dos professores de nível MS-3 (MS-3.1 e MS-3.2): Bárbara
Geraldo de Castra, 32 votos; lsadora LinsFiança, 28 votos; Artíonka Manuela
Góes Capíberíbe. 25 votos; pichel Nicolau Netto, 22 votos; Joana Cabral de
Oliveira. 19 votos. foi computado

ainda OI voto nulo. 2. para representantes

dos professores de nível MS-5 (MS-5.1, MS-5.2 e MS-5.3): Luciana ferreira
Tatagiba, 11 votos; Yara Adário Frateschi. 11 votos; amar Ribeiro Thomaz, lO

votos. Foi computado ainda OI voto nulo. 3. para representantesdos
professoresde nível MS-6: José lv\arcos Pinto da Cunha. 07 votos, Foi
computado ainda OI voto nulo. De acordo com os resultadosacima, foram
considerados eleitos: para representantes dos professores de nível MS-3 CMS3.1 e MS-3.2)- Titulares: 11 Bárbara Geraldo de Castra; ZI lsadora LinsFrnaça; 31

Adionka Manuela Góes Capiberibe; 41 Michel Nicolau Netto; Suplente:ll
Joana Cabral de Oliveira; para representantes dos professores de nível MS-5 #l#)

U tj IJ l.; .J '?

(MS-5.1,MS-5.2e MS-5.3)- Titulares:ll LucianaFerreiroTatagiba; 21 Vara
Adário Frateschi; 31 amar Ribeiro Thomaz; para representante

dos professores

de nível MS-6 - Titular: ll José Marcos Pinto da Cunha. Foi utilizado como
critério de desempate: Tempo de serviço na Unidade. Nada mais havendo a
relatar, a Comissão Eleitoraldeclarou encerrados os trabalhos e. para constar.
eu, Nilton Casar Betanho, lavreí a presente Ata que segue assinada pelos
membros da ComissãoEleitoral.Campinas, 20 de novembro de 2020

Ü

Lulz dÓ Calmo

Felípe ReisTíneu

J ü ;.ftj ,:ó
ATA

DA

ELEIÇÃO

PARA

ESCOLHA

DOS

REPRESENTANTES DOS

TÉCN[COS ADMINISTRATIVOSJUNTO À CONGREGAÇÃO

SERVIDORES

DO INSTITUTODE

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Aos dezessete,dezoito e dezanove dias do mês de novembro de 2020, foi
realizada a eleição para escolha dos representantes dos servidores técnicos
administrativos junto à Congregação

do

Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas da UniversidadeEstadual de Campinas, sendo três titulares, três
titulares complementários, três suplentes e três suplentes complementáríos.
eleitos por seus pares. Inscreveram-se como candidatos os funcionários: Devíson
Pereira de Abriu, Luasfernando de Carvalho Rabello, /Marina Rebela Tavares,

Patrícia Avance.Reginaido Alves do Nascimento e Ricardo Vieira Cioldín. O

processode votação fol realizadode forma eletrõnlcacom o
acompanhamento e supervisão da Comissão Eleitoral composta pelos seguintes
membros: Prof. Dr. Roberto Luízdo Carmo, Sr. Nilton Casar Betanho e Sr. Felípe

ReisTíneu.Às nove horas do día dezesseteteve inicio o processode votação. As
vinte horas do dla dezanove deu se por encerrado o prazo estabelecido para
votação. Às vinte horas e trinta minutos a Comissão Eleitoral processou a
apuração dos votos, obtendo os seguintesregístros:dos 85 funcionários do
Instituto, votaram 75, Cada eleitor votou em até seis nomes para representantes.

Conferido o relatório de processamentodos votos foram obtidos os seguintes
resultados: Devlson Pereira de Abriu, 55 votos; Regínaldo Alves do Nascimento,

55 votos; Marina Rebela Tavares,51 votos; Rícardo Vieíra Cioldín, 50 votos;
Patrícia Avance. 46 votos; LuasFernando de Carvalho Rabeiio, 40 votos. Foram
computados ainda 06 votos nulos. De acordo com os resultadosacima, foram
considerados e]eitos: Para Tifu]ares:]l Devison Peneirade Abriu; 2) Reginaldo
Alvas do Nascimento; 31 Marina Rabelo Tavares; 41 Ricardo VareiraCíolldin; SI
Patrícia Avance; ól LuasFernando de Carvalho Rabello. Foí utilizado como critério

para desempate o tempo de serviço na Unidade. Nada mais havendo a relatar.
a Comissão Eleitoral declarou encerrados os trabalhos e, para constar, eu, Nillon
Casar Betanho, lavrei a presente Ata que segue assinada pelos membros da
Comissão Eleitoral.Campinas, 20 de novembro de 2020.
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Relatório cientíâco
Reserva Técnica-lnüaestrutura

Institucional para Pesquisa Fapesp

exercício 2019

Ret Proc. Fapesp20]9/1 ]735 8

Os recursos da Reserva Técnica Infraestrutura

Institucional

para Pesquisa

referentes ao alia de 2019 (Proc. Fapesp 2019/] 1735 8) foram utilizados para a criação
do Laboratório de Metodologias (LabMet) e do Núcleo de Videoconferencias (n 't'ideo)
do Instituto de Filoso6lae Ciências Humanas. Os investimentos permitiram a adequação
do espaçofísico e a compra de equipamentos para as novas instalações.O IFCH investiu
recursos complementares para a reforma do espaço Hsico, a compra de equipamentos
adicionais e softwares.
A criação do LabMet tinha por objetivo oferecer a pesquisadoras e pesquisadores

do IFCH um espaçopara o treinamento e aperfeiçoamentocontinuado em técnicas e
métodos

de

pesquisa

inox'adorei

com

a

finalidade

imediata

de

utilizar

esse

conhecimentonas pesquisasem curso. A iniciativa é parte de um planejamenEode
longo prazo realizadopelo IFCH que tem implicado em investimentosconstantese
crescentes em metodologias inovadoras de investigação e na criação de espaços

institucionais próprios para a pesquisa cientíâca. Tal planejamento teve como base um

diagnóstico a respeito das crescentesinovações nas pesquisasrealizadas nas ciências
humanas e na nHosoíia,na importância que adquiriram na área os centros e núcleos de
pesquisa sediados em nosso Instituto e na necessidade de criar um centro de referência

que permitisse não apenasacompanhar essasinovações mas, principalmen [e, esLimulálas ser um agente delas.

O ponto de partida desseplanejamenLofoi a realizaçãoda EscolaSãoPautade
Ciência Avançada (ESPCA) em julho de 2017, um evento de grande repercussãocuja
foco foi o ensino de métodos e técnicas de pesquisa. iniciativa dos programas de pós
graduação sediados no IFCH, a ESPCA Leve impacto importante e illlediaro nas
pesquisas aqui realizadas. Essa experiência foi muito beJn sucedida, mas teve um caráter

L'

J

concentrado no tempo. Para estimular pesquisasinovadoras era necessáriaa criação de
uma infraestrutura que garantisse perenidade e continuidade às iniciativas.
O n-Vídeo, por sua vez, tinha por objetivo estimular a criação de redes nacioi)ais

e internacionais de pesquisadores e pesquisadores, reduzindo os custos das reuniões e
facilitando a realização de encontros online. O n Vídeo também permitirá a realização
cle bancas de defesa e exames de quali6lcação online, aumentando as possibilidades de

convidados externos e mesmo internacionais. A iniciati\a é parte das políticas de
internacionalização realizadas no âmbito dos programas de pós graduação sediados no
Instituto, tais como a constante presença de pesquisadoras e pesquisadores estrangeiros

no IFCH e os estágiosde pesquisaou pós doutoradosno exterior realizadospor
docentes

O LabMet é constituído de duas salas,uma delas com capacidadepara até 30
estaçõesde trabalho e outra com até 24, todas equipadas com notebooks de última
geração e pacotes de soãw-aresutilizados em pesquisas quantitaLi\ as e qualitativas (SPSS,

R, nVixo, AtlasTI, etc. Além de ser um espaçode treinamento e aperfeiçoamento,o
LabMet é, também um lugar onde pesquisadorese pesquisadorespodem utilizar os
recursos informacionais disponíveis em suas próprias pesquisas. O funcionamento

pleno do LabMet com a oferta de seus serviçosà comunidade de pesquisadorase
pesquisadores do

Instituto

deverá ocorrer

quando

a

Universidade retomar

completamente as ati\Idades presenciais. Destaque-se, entretanto, que as atividades de
formação e aperfeiçoamento em técnicas e métodos de pesquisasrealizadas no Instituto

não foram interrompidas durante o ano de 2020, sendo realizadasremotamente e de
modo contínuo dera\-ésda plataforma Stream} ard.

O n-Vídeo é constituído de três sa]as,uma com capacidadepara ] 6 pessoase as
outras com capacidadepara dez pessoascada. O n Vídeo tem o objeti\ o de instituir um

núcleo de videoconferênciaspara a realização de reuniões à distância de grupos de
pesquisa, bancas de defesa de mestrado e doutorado e conferências \ irtuais. O projeto

atendeuma importantedemandade pesquisadores
e pesquisadores
do IFCH que
participam de redes nacionais e internacionais de investigação. O n-Vídeo permitirá não

apenasuma importante economiade recursoscomo também contribuirá para a

Oub
consolidação das redes de pesquisa interinstitucionais

., J. !

já existentes e a criação de novas

redes. As instalações, equipadas com recursos dos programas de pós graduação do
IFCH, perJnitem o funcionamento simultâneo das três salase tem plena capacidadepara
atender s deJnandas anuais e futuras do Instituto

O n-Vídeo fni beneülciado pela expertise para a realização e transmissão de

eventosonline durante adquirida pelo corpo técnico do IFCH durante a pandemia. Os
conhecimentos adquiridos

em uma situação crítica permitiram

garantir condições

seguras para a realização de eventos acadêmicos utilizando plataformas como
GoogleMeet,Streamyarde Jitsi Meet e garantindo a estabilidadena transmissãoe a
integridade de participantes. Durante os meses de maio a no\-embro de 2020 foram
realizadas 102 bancas de defesa online, 96 exames de qua]inlcação e 1] 2 transmissões de

eventos (seJninários,conhrências e simpósios) pelo canal YouTube do IFCH. A
apropriação e a difusão dos conhecimentos técnicos adquiridos durante esseperíodo
crítico

üÜ {; ., .L;l
Prqeto Reserva Técnií:a--ln6'aeslrutura Institucional para Pesquisa Fapesp
Exercício 2019
Recursos disponíveis: R$ 40.829,32

Projeto 1: Rede de dados para a Biblioteca Octávio lanni

A BibliotecaOctáviolanni do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas(IFCH) da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), está integrada ao Sistema de Bibliotecas da
UNICAMP (SBU) e destaca se como uma das principais bib]iotecas da Área de Humanidades do Brasi]
e da América Latina, em função da qualidade do seu acervo, que constitui padrão de referência para
pesquisadores e pesquisadores da área.
Aberta ao público de segunda a sexta das 9h00 às 22h30, seu acervo, de li\ re acesso,é composto

por cerca de 250 miJ itens; coleção de história da arte com 14.027 títulos; 260 [íEulos de livros raros;
] .950 títulos de obras de referência (dicionários, encic]opédias, guias eEc.)e 2.89] títulos de periódicos
(correntes e não correntes), correspondendo ao maior acer\ o do SBU. (Fonte: Indicadores Estatísticos

do SBU,

). As circulações de materiais

bibliográficos e de pessoassão as mais expressivasdo SBU, sendo que no ano de 2019, a Biblioteca
contou

com o fluxo

de 115.519 usuários

e \isitantes;

6].371

empréstimos

domiciliares;

33.370

renovações on ]ine e 12.018 consu]tas locais em seu acervo (Fonte; Indicadores Estatísticos do SBU,
)

O prédio da Bibliotecaé independente
do InsEiEuto
e, ao longo das décadas,passoupor
diferentes ampliações, sendo a mais expressiva a realizada em 2013 que ampliou a área de 1.610 m: para

quase 4.000 m:. A intervenção predial mais recente foi a reforma da rede elétrica da parte antiga da

prédio (1.610m:) iniciada em outubro de 2019. conforme Processo09 P 19138/2008e concluída en]
junho de 2020.
Há ainda necessidadede no\ as açõesa ní\ el de infraestrutura. Neste selltido, esteprojeto visa a

implantaçãode uma nova rede de dadospara a parte que foi reformada(1.6]0m:), de modo a
es tabelecer

conexão via Internet por cabo ou rede sem 6io, promovendo assim o acessodos usuários aos
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conteúdos eletrânicos (e-book$, periódicos eletrânicos, basesde dador, consulta ao catálogo da
biblioteca, etc) e também condições de trabalho para os profissionais que atuam nos pavimentos térreo
e segundo.

Objetivos

e

Contra Earserviço e instalar rede de dados na parte antiga do prédio da Biblioteca.

e

Equipar a parte do prédio antigo com itens de rede, possibilitando a conexão por cabeamentoe
rede sem âo.

©

Adquirir materiais e contratrar mão de obra especializadapara implantação de infraestrutura de
telecomunicação no prédio da biblioteca com o lançamento, manobra, conectorização e teste de
cabos metálicos, sendo por passagem aérea.

©

Restabelecercabo de abra óptica entre os prédios da Biblioteca e CPD/IFCH.

justificativa

Em dezembro de 2017, a Biblioteca enfrentou o risco eminente de incêndio no prédio, conforme
constatado pelos pro6lssionais da Di\isão de Manutenção/Preíêitura do Campus da UNICAMP. O
episódio desencadeou uma série de ações e decisões, pois a Biblioteca já possuía em andamento um

prajeto amplo - 09-P-19138/2008"readequaçâodo espaçofísico da bib.Hofecamediai2feco.oclusãodo
novo prédio", e considerando as restrições orçamentárias vigentes, apeou-se somente pela reforma das
instalações eléEricas, no montante de R$ 459.900,00. Essa reforma contemplaxra, além das instalações

elétricas,a íjxação de canaletasda rede de dados e telefonia,o que implica na necessidadede
implantação efetiva da rede (cabeamento, conectores, pontos de conexão etc). Esse prometoavançou e
foi concluído em junho de 2020, sendo o valor da obra üna]izado no após processo ]icitatório por R$
283.343,30.

A rede de dados e de telefonia são prioritárias, pois garantem o estabelecimentode uma
infraestrutura de telecomunicações para que os computadores tenham acesso à Internet, via conexão de

cabos e acessoà rede sem fio da Universidade. Sendo a Biblioteca parte de um sistema de informação, a

eficiênciade sua rede de dadose te]efoniaé crucia] para o desenx'olvimentodas atixidadesíjns da
biblioteca e a torna mais abrangente no oferecimeil to de seusprodutos e serviços e o atendimento das
necessidadesdos pesquisadores e pesquisadores.

É importante reforçar, que a instalação de canaletaspara rede de dados e de telefonia, bem como
sua âxação já foram contempladas no prometoda reforma da rede eléLrica. Deste modo, ao demandar
recursos para a aquisição, passagem e instalação de cabos, conectores, e demais dispositi\ os da área de

informática, esseprometofaz convergir diferentes fontes de 6lnallciamento,otimizando os recursos e
agilizando os processos de contratação e execução das obras

O projeto proposto atendeaos programase linhas dos PlanejamenEos
Estratégicos:a) da
Universidade

item 6.2 "governança de tecnologia da inforJnaÇão e com unicação"; 1] .3 "atualização de

materiais e equipamentos"; b) do SBU no que se refere a objetivos estratégicos do SBU "desenvolver

ações que garantam espaçosde escudo, socialização e convivência no âmbito das bibliotecas" e

estabelecerpolíticas de segurançapara pessoas,acervose prédios"; c) do IFCH "Melhorias em
Infraestrutura:

adequação, expansão e política de tecnologização

As contrapartidas institucionais foram todas realizadas antecipadamente e dizem respeito à
reforma predial e da rede elétrica da Biblioreca Octavio lanni, recentemente concluída, conforme acima
descrito, eln um valor total de R$ 283.343,30
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Etapa

de execução com métricas de acompanhaxnento

Prazo

Descriçãoda etapa

içíaa iil ii
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(dias

corridos)

i

l
Biblioteca

e

especiâlcação

de
do

Informática
projeto

10

Controle da encaminhamento
e liberação dos documentos

para

(materiais,

equipamentos e serviços)
2

rre-executivos

/ xçoes ua c,uiiidé;iadoria

Financeira para andamento nas solicitações

15

Controle do éhãamillhamento
e liberação dos docuinen Los
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3

4

5

Plano de açãoe descritivo dos gaíüios esperados

Atividades/Ações

Ganhosesperados

Prazo de execução
dias corridos

ü ü L,. .i.b
Contratação

de

empresa

para

Adequar parte antiga do prédio com rede

30

execução conforme memorial de dados e de telefonia, promovendo a
descrito

do projeLo da rede de

dados

conexão

de

dados

equipamentos de

para

todos

os

informática e

restabelecerinterconexão do cabo de fibra
óptica entre os prédios
Supervisão
prometo da rede

de dados

e o

e

validação

das

ações 15

executadas, eliminando possa\-eisfalhas na

X
tira do prometo
restabelecimentodo cabo de fibra execução

óptica

Garantir acessoà Internet üa rede Proporcionar aos usuários acesso à
de dados cabeada e rede sem õlo

Internet,

permitindo

assim

produtos

e serviços de forma

consulta

05

aos

eficiente

e

garantindo condições de trabalho dos
funcionários

Orçamentos relacionados às aquisições

Descrição

Quantidade

\calor R$

Justiíjcativa

Produtos para ]nontagem da rede de dados como

Diversa

9.693,42

Conforme

cabos, patch pane] keystone, patch cord, ve]cro, ]dt

especificações

porca gaiola, painel cego, guia de cabo, cana de

constanstes

tomadas, etiquetas, suporte inox, entre outros itens

memorial descritivo

SêR;iiii bala úóõtãÉléú dã iédé dados como

01

4.435,00

no

Conforme

lançamento de cabos de rede, conectorização,

especi6lcações

certi6cação de identi6lcação de pontos de dados e

constanstes

relatórios em mídia

memorial descritivo
Diversa

1 .598,04

Conforme

no
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entre os prédios da Biblioteca e CPD/IFCH como

especificações

cabo óptica, extensãoóptica, plaqueta,velcro,

constanstes no

bucha, parafuso, abraçadeiras, entre outros itens

memorial descritivo
01

Serviço de lançamento de cabo óptico, fusão,

2.265,00

CertiÊcação e relatório em média digital

f"''. .. Ín rm p

especiâcações

constanstes no
memorial descritivo

TOTLALDA PROPOS:lADE OH

17.991,46

Projeto 2; Redede dados para o LabMet e o n-Vídeo

O Laboratório de Metodologias (LabMet) do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas é um
espaço para o treinamento

e aperfeiçoamento

continuada

em técnicas e métodos

de pesquisa

inovadorescom a âlnalidadeimediatade utilizar esseconhecimentonas pesquisas
em curso. A
iniciativa é parte de um planejamentode ]ongo prazo rea]izadoFeio ]FCH que [em implicado em
investimentos constantes e crescentesem metodologias inovadoras de investigaçãoe na criação de

espaçosinstitucionais próprios para a pesquisacientífica. Tal planejamento mexecomo base um
diagnóstico a respeito das crescentes inovações nas pesquisas realizadas nas ciências humanas e na

filosofia, na importância que adquiriram na área os centros e núcleos de pesquisasediadoseJn nossa

Instituto e na necessidade
de criar um centro de referênciaque permitissenão apei)asacompanhar
essasinovações mas, principalmente, estim u]á ]as ser um agente delas.

O LabMet é constituídode duas salas,uma delascom capacidadepara até 30 estaçõesde
trabalho e outra com até 24, todas equipadas com notebooks de última geraçãoe pacotes de softwares

utilizados em pesquisasquantitativase qualitati\as (SPSS,R, nVivo, AttasTI, etc. Além de ser um
espaço de treinamenLo e aperfeiçoamento, o LabMel é, também um lugar onde pesquisadoras e
pesquisadores podem utilizar os recursos informacionais disponíveis em suas próprias pesquisas. O

y U u ;..J:..L {«}

funcionamentopleno do LabMet com a oferta de seus serx4çosà comunidade de pesquisadorase
pesquisadoresdo Instituto de\-eráocorrer quando a Uni\ ersidade retomar completamente as ati\idades
presenciais.

Já o n Vídeo, por sua vez, tinha por objetivo estimular a criação de redes nacionais e
internacionais de pesquisadorase pesquisadores,reduzindo os custos das reuniões e facilitando a
realização de encontros online. O n Vídeo também permitirá a realização de bancasde defesae exames
de qualificação onlii)e, aumentando as possibilidades de convidados exteri)os e mesmo internacionais

A iniciativa é parte das políticas de internacionalização realizadasno âmbito dos programas de pós
graduação sediados no Instituto, tais como a constante presença de pesquisadores e pesquisadores
estrangeiros no IFCH e os estágios de pesquisa ou pós doutorados no exterior realizados por docentes.

O n Vídeo é constituído de três salas,uma com capacidadepara 16 pessoase as outras com

capacidade
para dez pessoas
cada.O n Vídeotem o objetivode instituir uin núcleode
videoconferências para a realização de reuniões à distância de grupos de pesquisa, bancas de defesade

mestrado e doutorado e conferênciasvirtuais. O projeEo atende uma importante demanda de
pesquisadores e pesquisadores do IFCH que participam de redes nacionais e inEerilacíonais de
investigação. O n-Vídeo permitirá não apenas uma importante economia de recursos como também
contribuirá para a consojídação das redes de pesquisa tnEerinstiEucionaisjá existentes e a criação de
novas redes. As instalações, equipadas com recursos dos programas de pós graduação do IFCH,
permitem o funcionameJlto simultâneo das três salase hein plena capacidade para acenders demandas
atuais e futuras do Instituto.

Objdvos

@

Contratar

serviço e instalar rede de dados no LabMet

e

Adquirir os insumosnecessários
(cabos,domadas,
conectores,etc.) para a instalaçãode 50
notebooks no LabMet.

lusüficaüva

e no 1] Vídeo.
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A criação do LabMet e do n=Vídeo foi realizada com recursos Fapesp referentes à Reserva
Instituciona] 2019 (Proc. Fapesp2019/11735 81 e recursos do próprio Instituto de Filoso6la e Ciências

Humanas. A instalação da rede de dados permitirá colocar o LabMet e o n Vídeo en] pleno
hncionamenLo

e garantir

a oferta de serviços de treinamento

e aperfeiçoamento

em novas

metodologiasde investigação.O IFCH já adquiriu todos os comuEadoies
necessários
para Q
funcionamento das instalaçõese planeja realizar aquisiçõesadicionais dos pacotes de sofra'ares mais
utilizados

para

o apoio

à pesquisa

cientifica

nas ciências

humanas

(n Vivo,l

Atjas-TU,

SPSS, eEc.)

Espera se que com o funcionamento pleno o LabMet possa estimular o desenvolvimento e a difusão de
no\-os métodos e técnicas de pesquisa e desse modo contribuir para as investigações realizadas no

âmbito do Instituto. O funcionamento do n Vídeo, por sua vez, permitirá a realização de reuniões
online de grupos de pesquisa, bem como bancas de defesae examesde qualinlcaçãorepresentando nào

apenassignificativa economia de recursosmas também permitindo uma maior integração entre
pesquisadores e pesquisadores brasileiros e estrangeiros.
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Resolução sobre as atividades didáticas no ]' semestre de 202]

A Direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, após consulta às
coordenadorias de Graduação e Pós Graduação encaminha resolução sobre o primeiro
semestre letivo de 2021:

1)

As aulas dos cursos de Graduação e Pós Graduação do IFCH continuarão a ser
oferecidas remotamente. Exceções,tais como atividades práticas ou laboratoriais e
estágios, serão analisadas pelas respectivas coordenadorias e deverão seguir Lodos os

protocolos de segurançavigentes na Unicamp
2)

1)......
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Minuta da Política de cotaspara PAD e PED

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

adição; a partir do primeiro semestrede 2021: de política de colas étnico-raciaispara a
distribuição de bolsas PADs e PEDE no instituto.

g 1. Será adorado o sistema de cotas para população preta. parda e indígena. assim definida
por autodeclaração.

$ 2. As cotas estabelecidas
nos artigos seguintesrepresentaJTa
mn mínimo que os
departamentos devem atingir desde que haja candidatos/as optantes que atendatn aos critérios
necessários pwa çollcorrer à bolsa.

Cotas para PED
Art. 2. Todas as bolsas oferecidas devem ser PED-C: com exceção das bolsas Prof'lS e HZ
9ql
Art. 3. Leva-se em consideração nesta proposta a divisão do recurso existente no segundo
semestre de 2020, que é a seguinte:

$ 1. Se os departamentosoferecem apenasbolsas PED-C llá a seguinte proporção: 8 História;
8 Filosofia, 3 Anuopologia: 3 Demograíla: 3 Sociologia. 3 Política.
$ 2. O ProF]S recebe ] bolsa PED-B e 2 PED C
$ 3. A HZ29] recebe uma bolsa PED-B

Art. 4. Nesta rea]idade.serãoreservadaspara cotas: 2 da História: 2 da Fi]osoüta:] da
AJltropo[ogia, ] da Demograí]a, ] da Socio]ogia: ] da Po]ítica e ] do ProF]S. Tota] de 9
bolsas;
Art. 5. No caso da HZ291 : se houx-er 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;
Ar{. 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
! 1. Será estabelecido um procedimento do IFCH de pré-seleção para a definição de bolsistas
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$ 2. Estudares podem se inscrever em: até 4 disciplinas do mesmo departamentosou 3
disciplinas do departaJnentomais Proíis ou HZ291 . Também podem concon.er a 2 disciplinas
do departamentomais Proí]s e HZ29] .
g 3 . É o departamento que será responsável por gwantir que se atenda à política de cotas aqui
estabelecida.

Cotas para PAID
Art. 8. Leva-se em consideração nesta proposta a divisão do recurso existente no segundo
semestre de 2020, que é a seguinte.
$ 1. Os departamelltos recebem a seguinte quantidade de bolsas PAD: 4 bolsas História: 4
bolsasFi[osof[a. 2 AnLropojogia: 2 Socio]ogía, 2 Politica e ] para Demograí]a (] 5 no total)
Art.

9. Serão reservadas para cotas]

bolsa em cada um dos seguintes departamentos

Historial Filosonial Antropologial Sociologia: Política. Total de 5 bolsas
Art. ] 0. No caso do departamento de Demograíla: se houver candidato,/aselecionado/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. ] 1. Essesnúmeros são baseadosem valores do segundo semestre de 2020. Como pode
haver mudanças de recusas em difereíltes semestres, deve-se manter a proporção das cotas
Art. ]2. Procedimentos para seleção de PED

g 1. Será estabelecido uln procedimento do IFCH de pré-seleção para a dennlição dos
bolsistas.
$ 2. Estudantes podem se inscrever em até 4 disciplinas do mesJno departamento
$ 3. E o departamento que será responsável por garantia que se acenda à política de cotas aqui

estabelecida

Critérios para seleçãogeral de PADs
Art. 13. E critério e]iininatório gera],para candidatos/asa bolsistaou voluntários/a
$ 1. Deve ter sido aprovado/a na mesma disciplina ou de conteúdo semelhante. O.'aestudante
deve dizer em sua inscrição: a) se não fez a disciplina a que se refere a bolsa. qual aquela de
conteúdo seme]hante; b) qual o/a prof'essor/ada disciplina.
Art. 14. É critério eliminatório para concorrer à bolsa

.

$ 1. Os/as candidatos/as não podem receber outra bolsa 110momento em que a bolsa PAD
será implementada, com exceçãode auxílios SAE;
Art. 15. São critérios classificatórios gerais, para candidatos/asà bolsa ou como voluntário
gl . Demonstrar comprometimento com o trabalho que envolve PAD
g 2. PAD: Demonstra codlecimento e/ou interesse no conteúdo da disciplina
Pari. 3. PAD: Coeüciellte de Progressão. levando em consideração se haverá oportunidades
frituras para novas candidaturas.
Art. ] 6. São critérios classiflcatórios para concorrer à bolsa
! 1. Declaração de necessidade de recebimento de bolsa por questão sócio-económica
$ 2. Não estar recebendo qualquer bolsa SAE.

$ 3. Não ter recebido bolsa PAD anteriormente.
$ 4. Ter sido PAD voluntário anteriormente.
Art. ] 7. Os departamentos podem adorar critérios adicionais aos indicados acima

Critérios para seleçãogeral de PEDE
Art. 18. São os critérios classiülcatórios gerais, para candidatos/asa bolsistas ou volimtários/a
$ 1. Demonstrar relação entre a disciplina e seuprometode pesquisa.
g 2. Demonstra. comprometimellto com o trabalho que envolve PED
$ 3- IDemonstrar conhecimento no conteúdo da disciplina.
$ 4. Tempo de integraJização, le\ ando em consideração se haverá opommidades ftlturas pma
novas candidaturas.
Art. 19. São critérios classiÊcatórios para concorrer à bolsa
$ ] . Declaração de necessidadede recebimento de bolsa por questão sócio económica. [Na
reunião da Congregação houve dúvidas sobre este item].
$ 2. Não ter recebido bolsa PED anteriormente.
$ 3 . Ter sido PED \ oluntáüo anteúomlente

1 4. Terão prioridadeno recebübentodas bolsasPED os alunos que não receberemoutra
bolsa

Procedimento geral
Art. 20. No caso de disciplinas com bolsa. recomenda-se a realização de entre\ irra

Igualdade de raça e gênero nas funções PEDE e PA])S

. )
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Art. 21. Os departamentos e os/as docentes devem estimular un aJnbiente no qual haja
igualdade de gênero e raça entre PEDs e PADs nas ftJnÇÕesque eles/elas desempeiüam. O/a
docente responsáve! pela disciplina

deve se atentar a atribuir twefas

similares a todos.'as

PEDs e PADS, não os/as distinguindo entre trabalhos mais administrativos ou mais
intelectuaiscom baseem raça e gênero.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPA.NAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO

CPG/IFCH 274/2020

A COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃO
OO INSTnUTO OE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS DA
UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS,em ll de novembro de 2020, aprova a Política de
Cotas pma PAD e PED; com exclusão do $ 1' do artigo 19

PROF. DR. ALVARO GABRIEI. BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONDENOO PELA COORDENAÇÃO GERAL, OE PÓS-GRAOUAÇÃO

MATRÍCULA 286817

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

@.

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE CIÊNCIA POLÍTICA

UNIDA h4P

C:iónçias tlumana

Campinas, 28 de outubro de 2020
Ü i) 1.i t., = Ü

OF. DCP/IFCH n9 016/2020

Proc. 09 p 22208/2018

limo. Sr.
Prof. Dr. ALVARO BIANCHI

DD. Diretor do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
UNICAMP

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

encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atividades Docente,

do Prof. Dr. SEBASTIÃO
CARLOS
VELASCO
E CRUZno período de lg/06/2015 a
31/05/2020, o qual foi aprovado em reunião de departamento em 28 de
outubro de 2020.

Atenciosamente

Profa. Dra. Rachel Meneguello

Matr. 15.279-0
Chefe do Departamento de Ciência Política
ÊFCH/UNICAMP

Cidade Universitária Zeferina Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP CEP:13083-896
Telefones(1913521 1573-- e mail: cpolitic@unicamp.br
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Conclusão: .Aprovado

Comentários
O Relatório de Atividades Docentes de Sebastião CardosVelasco e Cruz evidatcia sua dedicação ao IFCH, e à Unicamp,
entrejunho de 2015 e maio de 2020. Este parecer se voltará apenas para salasatividades ligadas aa Curso de Graduação em
Ciências Sociais.
O docente destacou que, apesar de considerar fiandamental manter o meu cantata comjovens ainda em fase inicial de
fonnação, sua atuaçgo na Graduação teve caráter complementar às suas atividades de pesquisa, orientação e docência na
Pós-Graduação
Assim, na Graduação, o docente não teve orientações no período, e minisüou 3 disciplinas, sendo todas eletivüs de

modallidade:HZ240, oferecida duas vezes; e HZ940, oferecida no período notumo. O relatório da docente ainda indica sela
participação em 2 eventos abertos a estudantes de Graduação: .EsfranÀas Ca/edraÉs.'.4s empreífeiras órasí/eiras e a

ditadura vivi -militar, !964-1988\ e Estados Unidos: o país no mundo
Considerando o conjunto do trabalho demonstrado pelo docente em seu relatório, recomendo sua aprovação.

CEDROPEIXOTOFERREIRA
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Relatório dc Atividadcs Docente
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ü ü {, :, ,.:l!

Conclusão: .4prov'ado

Comentários
O Relatório de Atividades Docentes de SebastiãoCardosVelasco e Cruz evidencia suadedicação ao IFCH, e à IJnicamp,
entrejunha de 2015 e maio de 2020. Este parecer se vo]tará apenas para suas atividades ligadas ao Curso de Graduação em
Ciências Sociais.
O docente destacou que, apesar de considerar fundamental Jnanter o meu colltato comjovens ainda em fase inicial de
fomiaçãa, sua atuação na (graduação teve caráter complementar às suas atividades dc pesquisa, orientação e docência na
Pós-Graduação

Assim, na Graduação,o docente não teve orientaçõesno período, e ministrotl 3 disciplinas, sendotodas eletivas de
modalidade: HZ240, oferecida duas vezes; e HZ940, oferecida no período notumo. O relatório do docente ainda indica sua
participação em 2 eventos abertos a estudantes de Graduação: Exfran&as Ca/edrais. '4s en2prei/eiras &raxJ/eii'as e a
ditadtlra chi!-militar, }964-1988; e Estados Unidos: o país I'lo mundo

Cousidcralndoo codutlto do trabalha demonstrado pelo docente em seurelatório, recomendo sua aprovação.

CEDROPEiXOTO FERREIRO.
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

FOICEMELO VIEIRA
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários
PARECERSOBRE O RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO PROF. DR. SEBASTAO

VELASCOCRUZRELATIVOAO PERÍODO01/06/2015 a 31/05/2020
A análise do Relatório de Atividades do prof. Sebastião Velasco e Cruz evidencia
uma atuação notável nas frentes que constituem nossas atividades na
academia: ensino, pesquisa. extensão e gestão.
O destaque de sua atuação nesse período, é sua atuação à frente do INCTINEU, do qual é um dos criadores e principal liderança acadêmica.

Através do Ineu-INCT, o professor formou uma geraçãode pesquisadores,
hoje egressos do PPGCPda Unicamp, que se destacam como professores e
pesquisadoresem diversas !Es no país, principalmente universidades públicas
As trajetórias de sucesso desses egressos estão diretamente vinculadas ao
ambiente intelectualmente fértil do INCT-PNEU.Destaca-se nesse sentido, a
premiação de Thiago Lamada Salva.orientando do Prof. Sebastião e que foi
laureado com o Prêmio Capes de Tese. se 2015.

Na docência. ofereceu de forma sistemática disciplinas vinculadas à sua área de
atuação, além de ter concluído 8 orientações de pós-graduação.

O professor Sebastião publicou quatro artigos em periódicos arbitrados (2
Internacional e 2 nacional), a dois livros integrais e quatro capítulos de livros
além de ter organizado um livro.
Diante do notável desempenho, encaminho enfaticamente pela aprovação do
Relatório do Prof. Velasco e Cruz.

LUCIANAFERREIRATATAGIBA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CiENCIAS HUMANAS
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários
Acompanhando o Parecer da Relatoria da Comissão de Pós-Graduaçãono qual
se evidencia a excelência das atividades desempenhadas pelo Professor
Sebastião Velasco e Cruz no período em análise encaminha-se pela aprovação
do Relatório.
LUCIANA FERREIRATATAGIBA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: Aprovado

Comentários

No quinquênio em avaliação, o Prof. desenvolveu de forma intensa e regular
um amplo escopo de atividades didáticas, de orientação, pesquisa, publicação
participação em eventos acadêmicos e ocupação de cargos administrativos.
Quanto às atividades docentes, o prof. Sebastião ofereceu regularmente
disciplinas de graduação, com destaque para o tema da democracia e
cidadania. Na pós-graduação, o prof. ofereceu de forma sistemática disciplinas
orientadas para temas centrais no seu campo de atuação acadêmica,
principalmente Economia Política Internacional e Política Comparada e do
Seminário Avançado em Teoria Política.
No que se refere às atividades de orientação, o prof. Sebastião mostrou-se
muito empenhado, tendo concluído oito orientações de pós-graduação (4
doutorados, 4 mestrados), tendo ainda cinco orientações em andamento.
Destaque-se a consistente adequação dos temas de pesquisa dos discentes
com a linha de atuação do docente. Paralelamente às atividades de docência e
orientação, o prof. esteve envolvido em projetos de ensino financiados,
principalmente pela FAPESPe pela CAPES.Mas, principalmente esteve
envolvido em 10 projetos de pesquisa financiados e dois não financiados.
Finalmente participou como membro de dezenas de bancas de mestrado e
doutorado. Neste aspecto, é preciso destacar a condição de orientador de
Thíago Lamada Silva, que recebeu o Prêmio CAPESde Tese 2015, com a tese:
A resiliência da política de subsídios agrícolas nos Estados Unidos.
No que toca as atividades de publicação, o prof. Sebastíão teve publicado
quatro artigos em periódicos arbitrados (2 internacional e 2 nacional). Além
disso, publicou oito artigos em periódicos não arbitrados de circulação nacional.
Apresentou também dois trabalhos em eventos científicos internacionais e além
de três em eventos nacionais (oralmente). Também publicou dois livros
integrais e quatro capítulos de livros, além de ter organizado um livro.
E preciso enfatizar que boa parte dessa.satividades foi desenvolvida no âmbito
do PNEU(INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA ESTUDOS

SOBREOS ESTADOSUNIDOS) do qual é um dos criadores e principal liderança
acadêmica. Neste contexto, permito-me citar o próprio professor sobre o
escopo e a relevância dos principais resultados das pesquisas desenvolvidos no
PNEU

O primeiro deles consistiu em um ensaio sobre as relações entre os Estados
Unidos e a Alemanha, em perspectiva histórica de longo prazo. Fruto de
pesquisa realizada em Berlim. no segundo semestre de 2013, em 2015 as
notas redigidas durante minha estada na metrópole alemã foram expendidas e
transformadas no livro Linhas Cruzadas. Sobre as relações entre os Estados
Unidos e a Alemanha, que veio à luz em 2016. pela Editora da UNESP."
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'0 outro prometo-- mais antigo e de fâfego muito maior - esteve voltado à
UU Li:Ü .3.C
reconstrução histórica do regime multilateral de comércio, criado no final da
Segunda Guerra Mundial; à análise circunstanciada das negociações que
levaram a uma mudança significativa em seus fundamentos, materializada, em
1994, em uma nova organização internacional, a OMC-- Organização Mundial
do comércio --; e ao exame das tensões que bloquearam, desde o final dos
anos 1990s, a complementação do programa desse organismo, acabando por
leva-lo à crise declarada, dumnte o governo Trump. Este trabalho foi concluído
em 20].6. Publicado no ano seguinte, com o título 'Estados e Mercados. Os
Estados Unidos e o Sistema Mu]ti]atera] de Comércio'. Em 20].8 a obra foi
premiada com Menção Honrosa pela ANPOCS,em seu concurso anual de Melhor
Obra Científica."
Finalmente, o prof. dedicou-se e continuar a dedicar parte considerável do seu
tempo e energia na gestão do INEU que não se limita a um projeto do tipo
temático, mas configura uma extensa rede nacional de pesquisadorese
instituições. O esforço intelectual e organizacional envolvidos numa atividade
com tal escapo deve ser destacado, ainda mais em tempos tão difíceis.
Considera.por óbvio, aprovado, e com mérito, o relatório de atividades do prof.
Sebastíão Velasco Cruz.

Campinas,28 de outubro de 2020
VALERIANO MENDES FERREIRA COSTA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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Conclusão: Aprovado

Comentários

No quinquênio em avaliação. o Prof. desenvolveu de forma intensa e regular um amplo escapo de atividades didáticas
de orientação, pesquisa, publicação, participação em eventos acadêmicos e ocupação de cargos administrativos.
Quanto às atividades docentes, o prof. Sebastião ofereceu regularmente discip:mas de graduação, com destaque para o
tema da democracia e cidadania. Na pós-graduação, o prof. ofereceu de forma sistemática disciplinas orientadas para
temas centrais no seu campo de atuação acadêmica, principalmente Economia Política Internacional e Política
Comparada e do Seminário Avançado em Teoria Política.
No que se refere às atividades de orientação. a prof. Sebastião mostrou-se muito empenhado, tendo concluído oito
orientações de pós-graduação (4 doutorados, 4 mestrados). tendo ainda cinco orientações em andamento. Destaque-se
a consistente adequação dos temas de pesquisa dos discentes com a linha de atuação do docente. Paralelamente às
atividades de docência e orientação. o prof. esteve envolvido em profetas de ensino financiados, principalmente pela
FAPESP e pela CAPES. Mas, principalmente esteve envolvido em 10 projetos de pesquisa financiados e dois não
financiados. Finalmente participou como membro de dezenas de bancas de mestrado e doutorado. Neste aspecto,
é preciso destacar a condição de orientador de Thiago Lamada Salva,que recebeu o Prêmio CAPES de Tese 2015, com
a tese: A resiliência da política de subsídios agrícolas nos Estados Unidos.
No que toca as atividades de publicação, o prof. Sebastíão teve publicado quatro artigos em periódicos arbitrados (2
internacional e 2 nacional). Além disso, publicou oito amigosem periódicos não arbitrados de circulação nacional.
Apresentou também dois trabalhos em eventos científicos internacionais e além de três em eventos nacionais
(oralmente). Também publicou dois livros integrais e quatro capítulos de livros. além de ter organizado um livro.
É preciso enfatizar que boa paire dessas atividades foi desenvolvida no âmbito do PNEU(INSTITUTO NACIONAL DE
cIÊNcIA E TECNOLOGIA PARA ESTUDOS SOBRE OS ESI'ADOS UNIDOS) do qual é um dos criadores e principal
liderança acadêmica. Neste contexto, pemtito-me citar o próprio professor sobre o escapo e a relevância dos principais
resultados das pesquisas desenvolvidos no INEU:
"0 primeiro deles consistiu em um ensaio sobre as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha, em perspectiva
histórica de longo prazo. Fruto de pesquisa realizada em Berlim, no segundo semestre de 2013, em 2015 as notas
redigidas durante minha estada na metrópole a:emã foram expendidas e transformadas no livro Linhas Cruzadas. Sobre
as relações entre os Estados Unidos e a Alemanha, que veio à luz em 2016, pela Editora da UNESP.
O outro prometo
antigo e de fôlego muito maior- esteve voltado à reconstrução histórica do regime multilateral de
comérdo, criado no final da Segunda Guerra Mundial; à análise circunstanciada das negociações que levaram a uma
mudança sigrlificativa em seus furldamentos, materializada, em {994, em uma nova organização internacional, a OMC-Organização Mundial do comércio --; e ao exame das tensões que bloquearam, desde o anal dos anos 1990s,a
complementação do programa desse organismo, acabando por leva-!o à crise declarada, durante o govemo Trump. Este
trabalho foi concluído em 2016. Publicado no ano seguinte, com o título 'Estados e Mercados. Os Estados Unidos e o
Sistema Multilateral de Comércio'. Em 2Q18 a obra foi premiada com Menção Honrosa pela ANPOCS, em seu concurso
anual de Melhor Obra Científica.
Finalmente. o prof. dedicou-se e continuar a dedicar parte considerável do seu tempo e energia na gestão do INEU que
não se limita a um prometodo tipo temático, mas configura uma extensa rede nacional de pesquisadores e instituições. O
esforço intelectual e organizacional envolvidos numa atividade com tal escapo deve ser destacado, ainda mais em
tempos tão difíceis. Considero, por óbvio, aprovado. e com mérito, o relatório de atividades do prof. Sebastião Velasco
Crua

Condusáo: Aprovado
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RACHEL MENEGUELLO
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

ÜQ{.-l, .JS
Campinas, 25 de novembro de 2020.

Ofício DH .n9 033/20

SenhorDiretor

Vimos solicitar providências,junto aos órgãos competentes, no sentido de
aprovar o relatório final de pesquisa de pós-doutorado do Prof. Dr. Ricardo Figueíredo
Piroga.

Informamos ainda que a presente solicitação foi aprovada na reunião do
Departamento de História em 18 de novembro de 2020.

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP
Matrícula
300741

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

DD.Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Corallna, 100 -- Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones IZ9) 3521 1575 e mail: historia@unícamp-br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

UhllCAR4P
c C:íências Humanas

ÜÜL:1,c16
Campinas, 17 de novembro de 2020.
Ofício DF / IFCH n9 033/2020

Ref.: Renovação de vínculo como Professora Colaboradora da Profa. Inara Luisa Marin
Processo: 09 P- 15515/2017

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

Inara LuisaMarin, para a partir de OI de agosto de 2020 a 31 de julho de 2022.
Sem mais para

momento, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima

consideração.

Atenciosamente

,''7

.,,

l«jlü melena Pascale Palhafes
Cllefi8 do Departamento de filosofia

IFCH
/UNIUMP

limo. Sr

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100

Campinas/SP - CEP: 13083 896

Telefones la9) 3521 1574 -- e-mail; depfilo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

UNÍeA8aP

UUL- U.
Campinas, 25 de novembro de 2020.

Ofício DH .ng 031/20

Senhor Diretor

Vimos solicitar providências,junto aos órgãos competentes, no sentido de
aprovar a renovação do vínculo de Leila Mezan Algranti jprocesso nP 09 P 3012/20171,

como professora colaboradora, junto ao Departamento de História a partir de
01/02/2021, por dois anos.
Informamos ainda que o relatório foi aprovado na reunião do Departamento de
História em 18 de novembro de 2020.

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefedo Departamento de História
IFCH/UNECAMP

Matrícula
300741

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

DD.Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones j19) 3521 1575 -- e mail: historia@unícamp-br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

ÜQ Ç.,t. c !3
Campinas, 25 de novembro de 2020

Ofício DH .nQ 034/20

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do ingresso
na função de Pesquisador Colaborador de Nauber Gavski da Silvo, sob a supervisão da
Profa. Dra. Silvia Hunold Lara, para o período de O1/12/2020 a 30/11/2022.

Informamos que a solicitação foi aprovada ac/reÍererlc/um do Departamento de
História

Atenciosamente

,,l. -- F--.
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 Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SPT CEP:13083 896
Telefones lt9) 3521 1575 - e mqíl: hístoria@unícamp-br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE HISTÓRIA
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Campinas, 25 de novembro de 2020.

Ofício DH .ng 035/20

SenhorDíretor

Vimos solicitar providências,junto aos órgãos competentes, no sentido de
aprovar a renovação do vínculo de Gabriela dos Reis Sampaio (processo n9 09 P
31347/2013), como pesquisadora colaboradora, sob supervisão da Profa. Dra. Silvía
Hunold Lara, junto ao Departamento de História a partir de 18/02/2021, por dois anos
Informamos

ainda

que

o

relatório

foi

aprovado

ad

reÍerendum

Departamento de História.

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
ÊFCH/UNICAMP

Matrícula
300741

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

DD. Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones IZ9) 3521 1575 e mail; hístorla@unícamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS

HUMANAS DEPARTAMENTO
DESOCIOLOGIA
t'lQltian
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Ü u {, L ,.: Ci
Campinas, 25 de novembro de 2020

Ofício DS .ng 24/20

Senhor Diretor
Vimos

encaminhar

o

relatório

final

da

pesquisadora

colaboradora Raquel de Azevedo (Proc. ng 09 P 23383/2019), sob supervisão do
Prof. Jesus José Ranierí, junto ao Departamento de Sociologia, bem como a solicitação

de encerramento de vínculo a partir de 14/.10/2020, para apreciação da Congregação
do IFCH.

Informamos que o relatório foi aprovado pelo Departamento de Sociologiaem
reunião realizada em 18/11/2020.

Atenciosamente
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limo. Sr
Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi

Mendez DD. Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralína, 100 Campinas/SP CEP:13083
896 Telefone(191 3521 1576 -- e mqíl: ifchsoci@unlcamp br
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INSTITUTODE FILOSOFIA ECIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
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UÜL}'i, .ãli
Campinas, 25 de novembro de 2020.

Ofício DH .ng 030/20

SenhorDiretor

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do
encerramento da função de Pesquisador Colaborador de Daniela Pistorella, sob a
supervisão da Profa. Dra. Cristina Meneguello, a partir de 28/02/2020.

Informamos que a solicitação foi aprovada pelo Departamento de História em
reunião realizada em 18/11/2020.

Atencíosamente.

8

@-.

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP
Matrícula
300741

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvaro Gabríel 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; hístaria@unicamp.br
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNEGAh4P

üü ü u -É.:
Campinas, 25 de Novembro de 2020
Ofício DA / IFCH n' 033/2020

itmo. Sp.
Prof. i)t'. Alvar.o Gabriel Bianc i
Diretor - iFCH

UNiCAMP

Senhor Diietor

Encaminhopara apreciação da Congregação/IFCH o pedido derenovação de vínculo da Prosa.Dia
MARINA PEREIRA NOVO no programa de Pesquisador de Pós-Doutorado da UNICAMP, junto ao
Departamentode Antropologia/IFCH, para o período de 01/março/2021 a 164unho/2022,sob supervisão da
Prata. Dra. Artionka Capiberibe.
Informo ainda que esta renovação de vínculo foi aprovada pelo Departamento de Antropologia/IFCH
em reunião realizada no dia 18/novembro/2020

Sem mais, apl'oveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.

Cordialmente

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] 00 - Campinas/SP - CEP:1 3083-896
Telefones C19) 352] ] 572 - e-mail: dantropoGaunicaibp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

L18ÜIGA. haP

r
d.
c C.íêhcias l-'lunianas

ÜÜü,i, ;l l:
Campinas, 25 de Novembro de 2020.

O$cio DA / IFCH.n' 034/2020

limo. Sr.

Prof. Dr. Á va o Gabrie{ Biartclt{
T){vpfr.v

. TFft }{

UNiCAMP

q pn ll,lr TI ;rpt.xr

Encaminhopara apreciação da Congregação/IFCH o pedido de renovação de vínculo do Prof. Dr.
LUIZ GUSTAVO FRESTAS ROSSI no programa de Pesquisador de Pós-Doutorado da UNICAMP, junto ao
Departamento de Antropologia/IFCH, para o período de 01/fevereiro/2021 a 3 14aneiro/2022, sob supervisão

do Prof. Dr. Ronaldo Almeida.
Informo ainda que esta renovação de vínculo foi aprovada pela Departamento de Antropologia/IFCH
em reunião realizada no dia 18/novembro/2020

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

í"'arrl;nlmpntp

h
Prof. Dr. JoséMaurÍcio Paira Andion Arrutí
Matrícula n' 301206
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Campinas, 25 de Novembro de 2020.
Ofício DA / IFCH n' 035/2020

limo. Sr.

Prof. l)}'. Álvaro Gabriet Bianchi
Diretor - iFCH

UN}CAMP

Senhor Diretor

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

MARCO ALEJANDRO TOBON OCAMPO no programade Pesquisadorde Pós-Doutoradoda UNICAMP,
junto ao Departamento de Anü'apologia/IFCH, pa'a o período de 01/agosto/2020 a 28/fevereiro/2021, sob
supervisãoda Frota. Dra. Nashieli Logra.
Infortno ainda que esta renovação de vínculo foi aprovada pela Departamento de Antropologia/IFCH
em reunião realizada no dia 154ulho/2020.

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

Cordialmente

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] 00 Campinas/SP CEP;] 3083-896
Telefones C]9) 3521 1 572 - e-mail: danEropo@unicamp.br
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Campinas, 25 de novembro de 2020.

Ofício DH .ng 032/20

Senhor Diretor.

Vimos solicitar providências,junto aos órgãos competentes, no sentido de
aprovar a criação do Centro de Humanidades Digitais - CHD,que tem como objetivo
estimular pesquisas no campo das humanidades digitais em especial de natureza
interdisciplinar, bem como seu regimento interno.

Informamos ainda que a presente solicitação foi aprovada na reunião do
Departamento de História em 18 de novembro de 2020.

Atenciosamente
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Profa. Dra. Lucílene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP
Matrícula
300741

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

DD. Diretor do IFCH
UNECAMP

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Carabina, 100 -- Campinas/SP

Telefones IZ9) 3521 1575 -- e rrail: historia@unicamp.br

CEP: 13083-896
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Centro de ][umanidades [)igitais - C]U)

Apresentação do centro
O Centro de Hummidades Digitais do ltCH-UNICAMP

tem como oUetivo estimular

pesquisas no campo das humanidades digitais em especial de natureza interdisciplinar. Seu
escapo inclui reíletir experimentalmente sobre aspectos teóricos e metodológicos das mídias
digitais e seu arquivamento, desenvolver técnicas de processamelatode corpus arquivísticos e

bibliográficos: bem como explorar as formas de conexão e difusão com a sociedade.A
premissa principal do Censo é o entendimento de que é que a tecnologia não é um dado mas
um constructo social complexo que pode ser inscrito na história da técnica e da modernidades

sendo assim, as mídias digitais devem ser estudadase criticadas na sua historicidade e
complexidade.
O Centro tem como interface o Gmpo de Pesquisa CNPQ "Memória Digital: Arqui\ o

e Documento
históricono MundoContemporâneo":
iniciadoem 2020:é situadona
Universidade Estadual de Campinas: no instituto

de Filosolla

e Ciências Humanas

(TFCH/Ulücamp)- mais especiflcan]ente ]lo Departamento de História. Lídetado por Thiaga

LamaNicodemo e pelo vice-líder Pedra Telles da Silveira: o Grupo de Pesquisaé composto
por duas linhas de pesquisa: a primeira: "l'etnologia: arqui\o e documento: memória covil
19 e outras memórias"; a segunda, ''Teoria e método em Humanidades Digitais''. No total,

Memória Digital: Arquivo e Documentohistórico no Mundo Contemporâneo"contéill 20
integrantes. sendo 15 pesquisadores: 3 estudantes e 2 colaboradores estrangeiros. São os
pesquisadores: Josianne Cerasoli, Aldair Rodrigues e Ttliago Lama Nicodemo, os três da

prol)ria Uni\ersidade Estadualde Campinas(Unicamp), Jogo Rodolfo Munhoz Ohata:
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)l Afeita Lucchesi. Leíbniz (ZZF, Alemarüta);
Dilton Cándido Santos Malnard. Uiüversidade Federa] do Rio de Janeiro (UFRJ); Miguel

SoaresPalmeira. Universidade de São Paulo (USP); Ricardo Madeiros Pimenta: Instituto
Brasileiro de informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Ajexandre Fortes.Uni\ersidade
Federal Rural do Rio de .Janeiro(UFRRJ ); Pedra Telles da Silveira: Universidade Esladual de
Campinas (Unicamp), Caroline Silveira Bauer: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS); Valdei Lapas de Araújo. Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Vivian
Luiz

Fonseca.

Fwldação

Getúlio

Varias

(FGV);

Marcella

Ajbaine

Farias

da Costa:
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büü ü ,::}'/
Universidade Federal do Rio Grande do sd (UTRGS); Mateus Henrique de Faria Pereira:

Uni\ersidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Ademais; conta com o estudanteMatheus
Gonça[ves dos Santos Sirva; graduando pela Universidade Estadual de Campinas (Uúcamp).

Ademais, conta com os estudanteslan Kisil Menino, mostrandopela Universidade Estadual
de Campinas(Unicalnp) e Leopardo Lehmann ConceJltino; graduando pela Universidade
Estadua] de Campinas (Uúcamp)

Os pesquisadores e estudantes do Centro já possuem proüetos em andamento, e é
objetivo do CHD amplia-los e potencializar os seus impactos. Uma das linllas de força já em
andalnellto proctu.acompreender a transformação arquivística no Brasi] e na América Lationa

em perspectiva global. Em uma das Ê.entes:o objeto de análise são os arquivos pessoais;
particularmente em relação com os processo de digitalização de seus acervos. O amigo
;l)igita] Resowces: Pelsona] Archives and Historica] Writing About Brazil" (I'híago
Nicodemo

e Pedra Te]]es da Si]veira),

em processo de pub]icação na Oxíbrd

Researc])

Encyclopediain Latia AmericaJ:iHistory, ilustra esseesforços.Uma segundafrente se dedica

aos arqüvos infomlais no meio digita,[: e o artigo "Digital Resources:Digita] ]nfbnnd
Archives in Contemporary Brazij" (T])lago Nicodemo, Pedra Teljes da Si]veira e ]an Kisi]
Marina/Oxfbrd Researcll ]üc) clopedia in Latim American History) matiza os passosjá dados
nessa direção. Há outros textos em processo de submissão (''Notas preliminares sobre o

uquivalnento digita] da.Covid-] 9"; ]an Kisi] Marina), editoração("Dever da memória e
.justiça no mwtdo digital: comentários sobre a experiência da Covid-] 9"; TI)lago Nicodemo:
Pedro Te[[es da Si[veira e ]an Kisi] Marido) e em processo de pesquisa e redução. Eles

camiiüam na direção de mapear e oferecer recwsos críticos à interpretação hstóricoconceit=ualdo processo de transíbmlação arquivística no Brasil: na América Latina e em todo

o mundo. dado o caráter técnico e epistemológico transnacional com que os telhas se
maiüfestajn. A todos os casos: Rata-se de iniciativas ainda introdutórias: que possuem amplo

espaçopara pesquisa.As publicações simbolizam o direcionamento de objetos: métodos e
definições episLenlológicasque serão aproümdados e ampliados no âmbito do Centro:
portanto.

Outro prometoem andamento é o do "Coronaquívo''. Recentemente o Laboratório
submeteu à FAPESP um prometode pesquisa no formato Jovem Pesquisador (.aguardando
resultado) e já apresentou alguns resultados em publicações e outras ações cooperativas tais

o texto "Arquivo: memóriae Big Data: uma propostaa pai'tir da Covid 19". publicado ila
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revista

Cadernos

do

Tempo

rllttps://seer.uík.br/hldex.pllp/tempo/article/view/14139)

Presente

em

2020

e resultado da pesquisa cooperativa

ergueThiago Nicodelno; Pedro Te]]es e ]an Kisi] Marido. Este proaeto propõe um conjunto de
experimentou em torno ao armazenamento em caráter permanente ou histórico de corpus

documentais(textos. imagens e vídeos) relacionados à experiência histórica da pandemia
Covid-19 no Brasi] utilizando técnicas de processaJnentode dados em larga escala em

parceria com o projeto temático FAPESP em Ciência da Computaçãoda, UNICAMP
denominadoDéjàVu. O principal oUetivo é a articulaçãode um horizonte teórico - que é
pensar sobre as condições de possibilidade de salvaguarda pennanente de documentos
digitais, de caráter efémero; produzidos ou circdantes nas redes sociais - com um horizonte
prático: que é a consolidação de um arquivo sobre a Covid ] 9 no Brasi]

Além do desenvolvimento
cooperativo
de tecllologiae da reflexãosobreo
arquivamento de documentação que pode ampliar os parâmetros de custódia permanente em

arquivos da memória da pandemia da Covid-19 efémera o pl:Duetoprevê a consolidaçãode

um grupo interinstituciona]de fonnação/extensãoem humanidadesdigitais e arquixos com
estudantes e pesquisadoresdas instituições parceiras, em especial: }lOCRUZ- Casa de
C)suandoCruz. UFS, UFRGS e o Arqui\o Público do Estado de São Paulo - grupo já em
atividade com um calendário de encontros
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REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE FIUMANIDADES DIGIT.MS

(Clt))

CAPÍTULO 1 - DO OBJETIVOS
Artigo [' - O Centro de Humanidades Digitais (CHD); Centro interinstituciona] de
Pesquisa, vinculado ao ITastituto de Fijosolja e Ciências Humallas (IFCH): da Universidade

Estadual de Campinas (Unicamp), tem por objetivos
1. Estabelecer um espaçoinstitucional voltado para a recepção; produção e di\;ulgação
sistemática do conjiecimento sobre as áreas afins, a saber; a intersecção metodológica e os
dilemas teóricos entre as mídias digitais e as humanidades.
2. Proporcionar um local de referência para pesquisadores e pesquisadoras de diversos

institutos e departamentosda Unicamp que [raballlem principalmente com temas ligados a
esses estudos: contemplando a participação de pesquisadores e pesquisadores das áreas de
história, sociologia, educação,entre outras.
3. Fomentar a aHiculação entre os diferentes níveis de pesquisa e ensino referentes a
esta área no IFCH e nos institutos parceiros das demais universidades. Neste sentido, através
de suas atividades e pro.fetos,o Centro pretende complementar e emiquecer a experiência de
formação of'erecida pelos cursos de graduação e pelos programas de pós-graduação.

4.Manter contado permanente
com illstituições nacionais e
estrangeiras de ensino e pesquisa, de maneira a assegurar o intercâmbio de pesquisadorase
pesquisadorese a contribuição mútua ao aprimoramento desta área científica;
5.

Aduar como

centro

avançado de

pesquisa:

acolhendo

pesquisadores(.asl)

brasileiros(as) e do exterior que queiram desenvolver atividades de pós-doutoramento: sob
supervisão de membro do CHD, na qualidade de Pesquisador ou PesquisadoraAssociada ou
Visitante

Artigo 2' - Para cumprir seus objetivos o Centro se propõe a:

j 1.i.:., :' S
1. Realizar e promover pesquisasem suas áreasde atuação, com a participação de
seus membros e em convênios com outras instituições.

2. Colaborar com criação e ftJncionamentode casos de graduação:pós-graduação;
especialização, extensão e treinamento, em sua área de conhecimento, propostos por
Unidades e demais órgãos da Universidade.

3. Colabora nos programas de pesquisa e extensão das Unidades e demais órgãos da
Universidade, em sua área de conhecimento .

4. Promover, patrocinar e cooperar com eventos de culto interdisciplinar, contando
com a paticipação de órgãosintemos externosà Uúcanlp
5. Disponibilizar infraestrutura necessária aos pesquisadores e pesquisadoras que
pretendam desenvolver atividades, em todos os níveis de formação, nas áreas de atuação do

CHD

CAPÍTULO ll

DA ESTRUTURA

Artigo 3. A estrutura superior do CHD é composta por
1. Conselho Científico

2. Diretoria

CAP{TtJLO 111-DO CONSELHO CIENTÍFICO

Artigo 4 - O Conselho CientíÊco, órgão deliberativo superior composto pela
integralidade dos membros vigentes do Centro; e pela representaçãode um estudallte em
nível de graduação, uln estudante em níve] de mestrado e estudmlte em nível de doutorado:
todos vinculados à Uniçamp. Considerando um ou uma suplente para as/os representares de

cadanível.

üO b' uü .L
g ]' - A condição de membro do Conselllo Cientíílco é pennanente a todas e todos os
membros vigentes do CHD.
Ê 2' - A Presidência do Conselho Cientííjco será exercida pela Diretora ou Diretor do
Centro, no período de seumandato.
g 3' - O mandato dos representantes estudantis será de dois anos, estabelecido por

eleição entre os membros do quadro de estudantesprevisto no Art, 20 deste Regimento,
sendo permitida uma recondução.
g 4' - Perderá o mandato:

(a) O membro que perder o pressupostode sua investidura.

Artigo 5' - O Conselllo CientíÊco se reunirá, ordinariamente, três vezes por ano
exuaordinariainente.

quando

convocado

pelo

Diretor

ou Diretora:

ou por

1/3 dos

seus

membros

g I' - A convocação da reLmião será feita por escrito; com pelo menos 7 dias de
antecedência.
g 2Q- A pauta das reuniões será organizada pela direção do CHD e acolherá inclusões

de itens até o ]imite de 24 floras antesda reunião.
$ 3' - As deliberações serão tomadaspor maioria simples de votos.
$ 4' - Nas deliberações do Conselho: o Diretor terá apenas o voto de qualidade

Artigo 6' - Compete ao Conselho çientí6ico
] . Estabelecer as diretrizes gerais e as lirülas de atuação do CHD
2. Aprovar as propostas de atuação do CHD.

ü J L:{..:3E
3. Zela pelo bom andamentoe pela qualidadedos trabalhosrealizadospejo CHD
4. Julgar os recursos a ele interpostos e deliberar sobre os casos omissos neste

Regimento; desde que: pela nata'eza: não sejam de competênciade outros órgãos da
Universidade.
5. Escolher por aclamação a Diretora ou Diretor e aprovar a indicação do Diretor ou
Diretora Adjunta.
6. Emendar o presenteRegimento, por deliberação de 2/3 de seusmembros.
7. Deliberar sobre admissão de novos membros.

8. Deliberar sobre a acbnissãode Pesquisadores(asl}Colaboradores (as.),Associados
las) e Visitantes. e sobre a eventual renovação de tais vínculos
9. Deliberar sobre toda a ]natéria que Ihe seja submetida pela Diretoria.

CAPÍTULO IV - DA DIRETORiA
Artigo 7' - A Diretoria será exercida pela Diretora ou Diretor, assistida pela Diretora

Adjunta ou Diretor Adjunto.

Artigo 8' - A Diretora ou Diretor é a autoridadeexecutivado CHD; designadapelo
Conselho Cientíülco

g lo - Somente poderão exercer o posto de Diretor(.a) docentes e pesquisadores{.as)

membros do CHD.
Ê 2' - O mandato de. Diretor(a) recondução sucessiva é de 2 anos permitindo se uma
reeleição.

b L :, . : ]
Artigo 9' - O Diretor Adjunto ou a Diretora Adjunta; apontado/apelo Diretor ou
Diretora e aprovado/apelo ConselhoCientíülco;é a autoridadeque substitui a Diretora ou
Diretor em suas Faltas e impedijnentos
g ]o

- Poderão

exercer

o posto

de Diretor

(a) AcljuJlto

(a) pesquisadores

pesquisadorase docentes membros do CHD, com \-íncu]o institucional com a Unicunp

g 2' - O mandatoda Direção Adjunita acompanhao mandatoda. Direção, sendo
poltallto. de 2 Çdois) anos, çom a possibilidade de uma recondução sucessiva.

Artigo 10' Compete ao Diretor ou Diretora:
1. Exercer a direção executiva, a coordenação e supervisão das atividades do CHD
2. Acompanhar os proletos e trabalhos do CHD, no sentido de propiciar um ambiente

depesquisa
3. Cumprir e fazer cumprir as deliberaçõesdo ConselhoCientífico
4. Submeter ao Conselho Cielltíííco

a) os planos de atuação do CHD

Artigo

]l'

- No caso de vacância deíjnitiva do cargo de Diretor(a), por qualquer

motivo, o ConselhoCientíâco, presidido por um membro eleito por seusparese no prazo
máximo de 30 dias procederá a nova escolha paa a Direçãa.

Artigo ] 2 - São atribuições do(a,l Diretor(la) Adjunto(.a)
1. Substituir o(a) Diretor(a) nas suasíhltas e impedimentos
2. Colaborar lla coordenação e supervisão das atividades do CHD

j .J t, 1, .; i

CAPITULO V DA PpsQLriSA

Artigo 13' - O CHD é abertoa todasas pesquisadoras
e pesquisadores
que nele
queiram desenvolver projetos ila área de pesquisa que o caracteriza.

CAPITULO VI - DOS MEMBROS
Artigo 14' - Podem ser membros do CHD docentes e pesquisadores de reconhecida
competência, na área de atuação do CFID, pertencentes à Unicamp, a outras instituições
maiversitáriasou de pesquisa: nacionais ou estrangeiras; assim como: detentores de notório
saber que venham a colaborar de maneira relevante com as atividades do CHD: ou com as
atividades cientíHcas de seus membros

g [. ]ntegram a atua] composição do CHD como membros vigentes todas aquelas e

aqueles que: contemplados nos critérios deste artigo; assinam a ata de aprovação deste
Regimento.

g 2. A manutençãodo vínculo de membro vigente do CHD será a\aliada pelo
Conselho Científico a cada 4 anos, a partir da data da aprovação da ata deste regimento.

Artigo 15' - O CHD contemplará cinco categorias de pesquisadores,sendo elas
deÊnidas do seguinte modo: Plenos(as), Colaboradores(as),Associados(as,).Visitantes e
Discentes(graduação e pós-graduação)

Artigo ]6' - A categoria
de Pesquisador(a)
Pleno(a)é destinada
a docentes
da
Uúcamp. em exercício ou aposentados(as),que tenham o vílaculo de membro vigente
aprovado pelo Conselho Científico

U Ü t,' t, :.: .)
$ único - A categoria Pesquisador(.a) Pleno (a,l não gera vínculo empregatício e não dá

direito ao recebimento de vencimentos: pró-labore ou salários específicos relacionados ao
desenvolvimento de atividade de pesquisajunto ao CHD.

Artigo

] 7' - A categoria de Pesquisador(.a.) Colaborador(al

estende-se a docentes da

Unicamp e de outras instituições, em exercício ou aposentados/os,sem a necessidadede
vínculo como membro vigente.
g único - As Pesquisadores e Pesquisadores Colaboradores também se aplica o
parágrafo único do Art. 16

Artigo ]8' - O vínculo de Pesquisador(a)Associadoça)é destinadoa profissionais
(doutores: pós-doutores e/ou detentores de iaoEóriosaber) que: por indicação ou aprovação do

Conse[ho Cientííjco. deseilvo]vam pesquisa original no CHD nas temáticas da área de
pesquisaque caacteriza o Centro.
g I' - O período máximo regula de atividades como Pesquisador(.a)Associado(a) do

CHD é de quatro anos:prorrogáveispor indicaçãodo ConselhoCeei)tíHco.No períodoem
que está\ervinculado ao CHD, a condiçãodesta categoriade pesquisadoré a de membro
vigente.
g 2'

A categoria Pesquisador Associado não gera vínculo empiegatício o não dá

direito ao recebimentode vencimentos:pró laboro ou salários específicosrelacionadosao
desenvolvimento de atividade de pesquisa junto ao CHD

g 3'

O(a) Pesquisador(a)Associado(a)informará essacondição em Lodotrabalho

cienríüco publicado ou publicamente apreselllado. dulalite a vigência do seu vínculo com o
CHD. e em todas as publicações posleJlores relacionadas à pesquisa desenvolvida junto ao
Cena.o.

ÜO L' (. .; Ü

Artigo

]9' - A categoria Pesquisador(.a) Discente estende se a. alunlas e alunos da

graduaçãoe pós-graduação:admitidos como membros do CHD por indicação simples íêita
por membro vigente das categorias Pesquisador(a.) ou Colaborador(.a) e aprovados pelo
Conselho Cientíülco do Cellüo.

g único - Estudares admitidos como membros do CHD integram a categoria de
PesquisadorDiscente Associado; e não integram o Conselho Cielltíülco do Centro

Artigo 20' - A admissão de novos membros será sempre submetida à aprovação do
Conselho Cientíõco

Artigo 21' - Este regimento e13traráem vigor na data de sua publicação ílcando
revogadasas disposiçõesem contrário.
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E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
OE CAMPINAS,
em ll de novembrode 202Q,aprovao
credenciamento do Prof. RaÊael Rodrigues Carola como permanente do Programa de Pó$Graduaçãoem Filosofia, para ministrar aulas e orienta.
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A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTnUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
EsTAouALDE CAWPINAS,
em ll de novembrode 2020, aprovao
credenciamentodo Prof. Jogo CardosKhuri Quartim de Morais como cajaboradordo Programa
de Pós-Graduação em Filosofia, para ministrar aulas e orientar.
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A COMISSÃOOE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTnUTO DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS OA

IJNivKKsiDAoz
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
em ll de novembrode 2020, aprovao
credenciamentodo Prof. Thomas Jacques Cortado como colaborador do Programa de PósGraduaçãoem Antropologia Social, para ministrar aulas.

PROF. DR. ALVARO GAB]UEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR OO IFCH
RESPONDENOO PELA COOI{DENAÇÃO GERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

M..\TRÍCU]JA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERA(ÃO

CPG/IFCH 257/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃODO INSTIrUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS H[JbmNAS DA

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS, em ll de novembro de 2020, aprova o
credenciamento da Prata. Bela Feldman como colaboradora do Programa de Pós-Graduaçãoem
Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

PROF.])R. AI,VAGOGABRIELBIANCnI MENDEZ
T)TPETnn nn TF('H
RESPONOENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

MAT'MCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPGAFCH 258/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃO OO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTAI)UAL
l)E CAMPINAS,
em ll

de novembrode 2020, aprovao

credenciamentodo Prof. Cartas Rodrigues Brandão como colaborador do Programa de PósGraduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

P]IOF. DR. AI.VARA GABRIEI. BIANCjn MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONDENDO PEI.A COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUA.ÇÃO

MATRÍCULA286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS :HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPGAFCH. 259/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃOOO INSTIrUTO OE FU.OSOFIAE CIÊNCIAS FIUMANAS OA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
em ll de novembrode 2020,aprovao
credenciamento do Prof. Fernando Ataque como colaborador do Programa de Pós-Graduaçãoem
História, para orientar.

PROF.DR. ALVARÁ GABRIEL BU.NCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
]R.ESPONOENDOPELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

MATRÍCULA 286817

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

DELIBERACAO CPG/IFCH 260/2020

A COMISSÃODE PÓS-GR.ADUAÇÃO
DO INSTnUTO DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANASOA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
em ll de novembrode 2020, aprovao
credenciamento do Prof. Luciano Migliaccio
em História, para ministrar aulas e orientar.

como colaborador do Programa de Pós-Graduação

PROF. DR. ALVARO GABRIEL BIANCnI MENOEZ
T)TnPTnP
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RESPONDIINDO PEI,A COOROENAÇÃO GERA.L DE PÓS-GRADUAÇÃO

MATI{ÍCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS .HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGAFCH 261/2020

A COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃOOO INSTnUTO OE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
em ll de novembrode 2020, aprovao
credenciamento da Prata. Arlêude Bortolozzi

como colaboradora do Programa de Pós-

Graduação em Ambiente e Saciedade, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. ALVA]IO GABRIEL BIANCnI MENDEZ
DIRETORDO IFCH
RESPONOENDO PELA COOROENAÇÃO GERAL, OE PÓS-GRAOUAÇÃO

MATRÍCULA 286817
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UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO cpcnrcu2é28112g

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO OO INSTnUTO DE FI:LOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
ein ll de novembrode 2020, aprovao
credenciamento da Prosa. Celly Cook Inatomi como colaboradora do Programa de PósGraduação em Ciência Política, para ministrar aulas.

PROF. ])R. ALVARO GABRIEI, BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
IUSPONDENOO PELA COORDENAÇÃO GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO

MA'rRÍCULA
2868]7

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CI.ÊNCIASHUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

nELiBKjiACÃO

CPGAFCH 251/2020

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃO DO INSTITUTO DE Fn,OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
EsTAouAtDE CAMPINAS,
em ll

de novembrode 2020, aprovao

descredenciamento
do Prof. MarcosLutz Müller como permanente
do Programade PósGraduação em Filosofia.

PROF. DR. ALVARO GABRIEI, BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONDENDOPELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

MATRÍCULA 286817
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UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELiSEKAÇAO CPG/IFCH 252/2020

A COMISSÃ.O
DE PÓS-GRADUAÇÃO
OO INSTITUTOOE Fn.OSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS DA

IJNlvERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
eln ll de novembrode 2020, aprovao
descredenciamento da Prosa. Ekaterina Kubyshkina como colaboradora do Programa de PósGraduaçãoem FilosoHta.

%
PROF. DR. ALVA]IO GABRIEL BIANCnI MENOEZ
DIRETOR DO IFCH.
RESPONOENDOPELA COORDENAÇÃO GERAL, OE PÓS-GRAOUAÇÃO

MÀTMCULA 286817
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UNIVEI{SIDADE ESTADUAL, DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACAO

CPG/IFCH 253/2020

A COMISSÃOOE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTITUTOOE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE (CAMPINAS,
em ll de novembrode 2020, aprovao

descredenciamentodo Prof. MarmeloPereira da Cunha como permanentedo Programa de PósGraduação em Ambiente e Sociedade.

PROF. DR. .ALVARO(;ABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONDENOOPEI,A COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

MATRÍCULA 286817
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'UNIVERSIDADE ESTADUAL. DE(:AMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIU»CANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO

CPG/IFCH 273/2020

A COMISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃO
OO INSTnUTO OE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em ll de novembro de 2020, aprova o parecer
exaradono processode reconhecimentode dipjoina proposto por Regida da ConcepçãoVilhena
Ferreiro (Doutorado em Ciência Política: parecer desfavorável}.

PROF.DR. ALVARO GABmEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONDENOO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

MATRÍCUI.A 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FII.OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Processo ng OIP13284/2Q19.
Reconhecimento de Diploma de Regida da ConcepçãoVilhena Ferreíra.

Os critérios para o examedas solicitações de reconhecimento de diplomas estrangeiros
foram definidos pela DeliberaçãoCCPG/Unicampn' 4 1/2017. São dois os parâmetros indicados
para a análise e reconhecimento de diplomas estrangeiros:equivalência acadêmicae cientHca
da dissertação/tese com a produzida na Untcamp, e qualiHcação acadêmica e científica da
instituição no exterior, assim como a sua inserçãoe reconhecimento internacional.

1}

Sobrea Universidade

Criada em 2003, é uma instituição privada com fins lucrativos. É uma pequena
universidade jaté 3000 estudantes e 200 professores) e dispõe das instalações e serviços
adequados para os docentes e estudantes lwww.4icu.org). Tem seis cursos de doutorado, em
ciênciashumanas,aplicadase saúde pública lwww.unida.edu.py/postgrado/doctoradosl
Situa-se em seguintes posições em rankings internacionais.

no

No ranking Web de Universidade (!ywwwebomeÊrics.iRIa), é colocada em 17.459 lugar
ranking
mundial,
e
no
6626
no
item
excelência
A título de referência, a Unicamp

m

se situa em 227 posiçãogeral e 285 em excelênciano ranking mundial.
QS - World Universitiy Rankings, não figura entre as 400 melhores universidades

latino-americana.
Bo ranking UniRank,ela é 8201 no ranking mundiale e a nona entre 41 universidades

paraguaia(www.4icu.org/reviews/18799.htm)
O doutorado em CienciasPolíticasy Socialesfoi reconhecido pelo Consejo Nacionalde
Educación Superior do Paraguaiem 2016. No documento de reconhecimento, o curso é de
modalidade presencial,com duração do de 24 meses e o cumprimento de 1225 horas
No site do curso, há uma descrição da carga horária, que se compõe 1200 horas, das
quais 720 presenciais,divididas em disciplinas/seminários (420) e elaboraçãode tese (3001.As
disciplinas têm carga de 35 horas presenciais e 20 horas não presenciais. São quatro disciplinas,

três

seminários

de

tese

e

dois

outros

jwwwunida.edu.py/postgrado/doctorados/doctorado-en

seminários

temáticos

ciencias politicas-y sociales/)

As informações do histórico escolar da solicitante mostram que ela frequentou oito
disciplinas com carga de 55 horas, e quatro seminários, completando a cargade 1200 horas.A
média das suas notas nas disciplinas e seminários foi 94,17 em 100 pontos e a média final,

94,38

JUe.,
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Essasinformações sugerem que a Universidade e o programa de doutorado têm
limitado reconhecimento acadêmico e pouca Inserção internacional.

2)

Sobre a tese e a inserção acadêmica da solicitante

A tese tem 150 páginas, ou seja, é mais curta do que o padrão das teses de ciência

política àcercade 250 páginas)
A banca foi formada por três docentes. enquanto o padrão das bancasde doutorado é
de cinco membros.
Sobrea orientação e os integrantes da banca.

O orientador, prof. Diosnel Centurion, é doutor em comunicação internacional
IMacquarie Univ. Austrália) e tem aüvidades académicasem várias áreas,das quais a principal
é a avaliação da qualidade da educação superior.

O segundo membro da banca, FranciscoCardospalau Marünez é doutor em ciências
jurídica! e doutor em educação.Suasatividades académicassão em direito e educação
O terceiro membro da banca, SantiagoServin, é doutor em direito, professor de direito
marítimo e outras disciplinasjurídicas e é membro de tribunal de apelação.

Do ponto de vista do conteúdo, o trabalho apresentado tem limitações que levam a
concluir que não equivale a uma tese de doutorado em ciência política.

O ob.feto e o ob.jetívosão bem de$nidos. O texto é claro e bem estruturado e o
argumento

é consistente.

O enquadramento teórico é insuficiente. Não faz a revisão da bibliografia pertinente de
ciência política e de políticas públicas sobre o tema, nem no que se refere à discussãoteórica
internacional sobre parHcipaçãoem agênciasestatais nem sobre a produção brasileira na área
O trabalho confunde as referênciasteóricas com as de caráterjurídico-normativo ao afirmar "o

levantamentoteórico se fará por meio de documentos,decretos e leis-," (p. 21). Essessão
materiais empíricos de caráter normativo e não referênciasteóricas. Com eles, o texto
apresenta um apanhado histórico de textos normativos e modelos de assistênciasocial,
fazendo escassasreferênciasaos trabalhos na área, ou seja, tampouco faz um debate
bibliográ$conessecampo
O enfoque do tema e as poucas referências bibliográficas do capítulo l são da área de
serviço social e não de ciência política ou políbcas públicas.
A metodologia é apresentada em uma página com duas referências sem uma discussão

elaborada das técnicas utilizadas, as alternativas, vantagens e limites. O restante do capítulo 2
é dedicado a apresentar informações sobre o objeto de estudos

J U :,' ..;'/ .c

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

A pesquisa empírica é realizada, mas é um levantamento e sistematizaçãopreliminar
dos dados, sem elaborar nem analisar os temas de forma aprofundada. O capítulo 3 tem o

formato de um relatório de pesquisas,dividindo a apresentaçãodos dados pelostipos de
fontes, com limitado relacionamento dos dados levantados.
Em conclusão, o trabalho apresentado corresponde a uma dissertação de mestrado ou

a um relatório de qualificação de doutorado, com deficiências, em comparação com os
trabalhos realizados em cursos de pós-graduação em Universidades brasileiras.

Enfim,

a solicitante

apresentou

alguns

documentos

de atividades

acadêmicas

jparücjpação em bancas,seminários e publicações)referentes a período anterior à defesa da

suatese de doutorado. Publicouum livro em 2016 e um artigo em 2017. e não constam
informações de outras aHvidades acadêmicas desde a defesa do doutorado naquele ano.

3)

Conclusão

Este parecer conclui pelo não reconhecimento da equivalência do diploma da
solicitante com o de doutorado em ciência política atribuído por Universidadesbrasileiras.

Campinas, outubro/2020
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Prof. Andrei Kaerner
Matrícula 285394
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

tJfUIGA FUP
Cíêncí- H
Campinas, 70 de novembro de 2020
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Documento:

Deliberação CPG/IFCH n' 243/2020

Interessado :

COORDENAÇÃO DE PÓS GRAOUAÇÃO

Assunto:

Prorrogação do prazo de Integralização

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, a prorrogação

do prazo de íntegralizaçâo

da aluna Camisa da Silvo

freiras,junto ao Programade Pós-Graduaçãoem CiênciasSociais,para 31/3/3021
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IDiretar.'

!®tKuta~dé..:FI
éêç$a.ã.
ótêúai.às m. h :$.
inãvéfàidãd4EsÊ duãÊ:de:aámpiçlas.
Mat:: '2B6:8].7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rna Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP-- CEP 13083-896 Telefones
í]9) 3521 1579/ 1581 e mail: dirifch@uniGamp.br
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UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INS'HTUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS :HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGaFCH

243/2112g

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTn'UTO DE Fn.OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

IJNtvKKsioAOK EsTAnuAL DE CAMPINAS,em 14 de outubro de 2020, aprova a prorrogação do
prazo de integralízação da aluna Camila da Sirva Frestas,Doutorado em Ciências Sociais, para

3'1/03/202
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PROF. DR. ALVARO GABRnll BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH
RESPONDENOO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GItADUAÇÃO

MATRÍCULA 286817

