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IN FORMES

ORDEM DO DIA

PARA APROVACÃO

ELEIÇÕES

Oll Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Assunto: Ata da eleição para escolha da Representação
Discente junto à Congregação do IfCH. (fls. 01 e 02)

021 Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUlaANAS
Assunto: Alteração das normas e calendário eleitoral da
Consulta para a nova Díretoría do IFCH. jfls.03 a 061

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CAR(;0 DE PROFESSOR DOUTOR - Parecer sobre Inscrição
e Composição da Comissão Julgadora

031 Processo n' 09 P 14008/2020 Interessado: DEPARTAlv\ENTE DE HISTORIA

Assunto: Parecer sobre inscrição dos candidatos, Ana
Carolina Machado de Souza. Carolína Amaral de Aguçar.
lesar Rocha Lama, Daniele Weigert. Felipe de Moura
Garrido, Felipe Ríccio Schíefler, Felipe Santos Deveza,
Fernando Vector Aguçar Ribeiro, Guilherme Galhegos
felippe, Joana falem Vasconcelos, Juliana Giosuellí
A,4eírelles, Laríssa Mílanezí, fabríz Caprara. Leticía Gregórío
Canelas, Líz Andréa Dalfré, Lucas Maríaní Correa, Luíz
Estavam de Oliveira Fernandes, Mana Emílía Granduque
José, Príscíla de Lama Souza. Ricardo Amarante Turattí,
Rodrígo Paulinelli de Almeida Costa e Yobani tdaíkel
Gonzales Jauregui, bem como a indicação da Comissão
Julgadora do Concurso para provimento de um cargo de
Professor Doutor, nível /v\S-3.1, em regime de RTP, com
opção preferencial para o RDIDP, na área de História da
Améríca, Disciplinas HH-386 - História da Améríca.
composta pelos Professores Doutores: TITULARES: Aldair
Cardos Rodrígues (IFCH/UNICAMPj, lera Lis Franco
Schiavinatto lIA/UNiCAMPI, Beatríz Melena Domíngues
ÍUFJFI, Gabriela Pellegrino Soarem (USEI e Laríssa Moreíra
Vlana IUFFj; SUPLENTES: Luiz Casar Marquês Filho
jiFCH/UNICAMPI e Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron
CUSPI. Íris. 07 a 091

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE - Resolução GR n' 34/2014

041 Processo n' 09 P 2977/201 7 Interessado: RAFAEL RODRIGUES GARCIA
Departamento: Filosofia
Assunto: Relatório final de Avaliação Especial de
Desempenho Docente - Estágio Probatório. jfls. 1 0 a 1 21



REIATORIO PERI'ODICO DE ATIVIDADES DOCENTES

0SI Ofício IFCH/DA n' 006/2021 Interessada: ARTIONKA ÀAANU ELA DOES CAPIBERIBE

Departamento: Antropologia
Período: 01/10/2017 a 30/9/2020. jfls. 13 a 231

061 Ofício IFCH/DCP n' 003/202 1 Interessada: RACHEL lüENEGUELLO

Departamento: Ciência Política
Período: 01 /1 0/201 5 a 30/9/2020. jfls. 24 a 31 l

071 Ofício IFCH/DS n' 002/2021 Interessada: BÁRBARA GERALDO DE CASTRO

Departamento: Sociologia
Período: 01 /9/201 7 a 31 /8/2020. jfls. 32 a 39)

081 C)vício IFCH/DS n' 003/2021 Interessada: LEILA DA COSTA FERREIRA

Departamento: Sociologia
Período: 01 /1 0/201 5 a 30/9/2020. jfls. 40 a 451

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR

091 Processo n' 09 P 1561 /1 989 nteressada: ELIDE RUFAI BASTAS
Assunto: Relatório dê atívídades e renovação de vínculo
no Programa Professor Colaborador, por 02 anos, a partir
de 04/4/2021, junto ao Departamento de Sociologia. jfls

1 01 Ofício IFCH/DA n' 003/2021 Interessada: ANDREA SCHVARTZ PERES

Assunto: Encerramento de vínculo no Programa Professor
Colaborador. junto ao Departamen [o de Antropologia. jfis

l l l Ofício IFCH/DA n' 005/2021 Interessada: CAROLINA PARREIRAS SILVA
Assunto: Encerramento de vínculo no Programa Professor
Colaborador, junto ao Departamento de Antiopología. jfls

PROGRAMA DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO

t21 C)fício IFCH/DA n' 001/2021 Interessado: FRANCISCO PAOLO VIEIRA MIGUEL
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-
Doutorado, por 02 anos, a partir de O1/3/2021, sob
supervisão da Profa. Dra. lsadora Lins trança. junto ao
Departamento de An [ropologia. jf]s. 491

t 31 Ofício IFCH/DA n' 0062021 Interessado: DEOLINDO NUNES DE BARROU

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-
[)outorado, pe]o período 01/5/2021 a 31/12/2021, sob
supervisão do Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz, junto ao
[)oparlamento de Antropologia. jf]s. S01



CONVENIO
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1 41 Ofício IFCH/Extensão n' 01 /2021 Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Assunto: Prestações de Contas do Convênio 927.9.
Extensão/IFCH. dos anos de 201 8 e 201 9. jfls. 51 a ó31

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Programa de Professor Especialista Visitante

ISI Ofício IFCH/CG n' 015/2020 Interessada: MONISE FERNANDES PICANÇC)
Assunto: Relatório de Atívidades e Relatório da
Coordenação do Curso, referente ao I' semestre de 2020.
jfls. 64 a ó71

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente

l ól Delib. CPG/IFCH n' 01 0/2021 Interessado: PAULO DE MARTIO JANUZZ
Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador
junto ao Programa de Pós-Graduação em Demografia
para ministrar aulas. jfls. ó81

1 71 Delib. CPG/IFCH n' 01 4/2021 Interessado: RODRIGO FERREIRA TONIOL
Assunto: Credenciamento como Professor Permanente,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar clulas e orientar. (fls. ó91

1 81 Delíb. CPG/IFCH n' 015/2021 Interessado: PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM
AMBIENTE E SOCIEDADE
Assunto: Credencíamento dos Professores Doutores Ana
Paula Bortoleto e Davíd Montenegro Lapola, como
Professores Permanentes, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Ambiente e Sociedade. para ministrar
aulas e orientar. (fls. 701

1 91 Delíb. CPG/IFCH n' 01 6/2021 Interessado: CARLOS RODRIGUES BRANDAS
Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
para ministrar aulas e orientar. jfls. 71 l

201 Delib, CPG/iFCH n' 01 7/2021 Interessado: PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM
C[ENCIAS SOCIAIS
Assunto: Credenciamento dos Professores Doutores
Christiano Key Tambáscia. Artíonka Manuela Góes
Capíberibe e Taniele Crístína Ruí, como Professores
Permanentes, junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar. jfls. 721

21 l Delíb. CPG/IFCH n' 018/2021 Interessado: ANDRE HAYSEL VELASCO E CRUZ
Assunto: Credenciamento como Professor I'ermanente
luhto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
para ministrar aulas e orientar. (fls. 731



Indicação de Coordenador
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221 Delib. CPG/IFCH n' 01 9/2021 nteressada: C00RDENADORIA DE POS GRADUAÇÃO
Assunto: Indicação da Pfofa. Dra. Bárbara Gerando de
Castro, como Coordenadora de Pós-Graduação do IFCH,
por 02 anos, a partir de 03/3/2021 . jfls. 741

Representação em Conselho de Programa

231 Delíb. CPG/IFCH n' 009/2021 Interessado: PROGRAMA
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Assunto: Indicação do
Oliveira

DE POS GRADUAÇÃO EM

Contento de
como representante docente da UNICAMP no

Conselho do Programa de Pós-Graduação em Relações
nternacionais IPrograma San Trago Dantas Convénio
UNICAMP, UNESP e PUC/SPI, a partir de 1 5/3/2021. jfls. 7SI

Prof. Dr. f''.il ilinnn

PARA HOMOLOGAÇÃO.

RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES

241 Ofício IFCH/DA n' 007/2021 Interessada: ISADORA LINS TRANÇA
Departamento: Antropologia
Período: 01 /9/201 7 a 31 /8/2020. jfls. 76 a 841

251 Ofício IfCH/DS n' 025/2020 Interessado: SÁVIO MACHADO CAVALCANTE
Departamento: Sociologia
Período: 01 /5/201 7 a 30/4/2020. jfls. 85 a 981

2ól Ofício IFCH/DH n' 003/2021 Interessado: ÕÁARCOS TOGNON
Departamento: História
Período: 01 /3/201 5 a 29/02/2020. Íris. 99 a 1 071

271 Ofício IFCH/DH n' 004/2021 Interessado: RICARDO fIGUEIREDO PIROLA

Departamento: História
Período: 01/7/2017 a 30/6/2020. jfls. 1 08 a líSI

AFASTAMENTO

281 Processo n' 09-P-1 9394//201 8 Interessado: THIAGO LIMA NICODEMO
Departamento: História
Assunto: Afastamento nos termos do artigo 88, íncíso V, do
ESUNICAMP, para assumir a Coordenação do Arquivo
Público do Estado de São Paulo.(fls. T 16 a 1191

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR

291 Ofício IFCH/DA n' 002/2021 Interessada: /v\ARIA SUELY KOFES

Assunto: Relatório de atívídades e renovação de vínculo
no Programa Professor Colaborador, por 02 anos, a partir
de 27/02/2021, junto ao Departamento de Antropologia
jfls. 1 20 e 121 )



301 C)fício IFCH/DA n' 004/2021 Interessado: RODRIGO FERREIRA TONIOL
Assunto: Retificação do período de renovação de vínculo
no Programa Professor Colaborador. por 01 ano a partir de
01/01/2021 , para 02 anos a partir de 01/02/2021 , junto ao
Departamento de Antropologia. jfls. 122 e 1231
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PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR

3 1 l Ofício IFCH/DCP n' 001 /2021 Interessada: THAISSA TA#aARINDO DA
PRONI
Assunto: Encerramento de vínculo
Pesquisador Colaborador. junto ao
Ciência Política. jfls. 1 24 e 1 251

ROCHA WEISHAU PT

no Programa de
Departamento de

321 Ofício IFCH/DH n' 038/2020 Interessada: ALESSANDRA PEDRA
Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador. junto ao Departamento de
História. jfls. 1 26 e 1271

PROGRAMA DE PESQUISADOR DE pÓS-DOUTORADO

331 Ofício IFCH/DCP n' 002/2020 Interessada: THAISSA TAMARINDO DA ROCHA WEISHAUPT
PRONI

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-
Doutorado, por OI ano a partir de 12/01/2021, sob
supervisão da Profa. Dra. Ãngela Marca Carneiro Araújo,
junto ao Departamento de Ciência Política. jfls. 128 e 1 291

341 Ofício IfCH/DA n' 036/2020 Interessado: LUAS GUSTAVO FREITAS ROSSI

Assunto: Cancelamento do pedido de renovação de
vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado,
por 01 ano, a partir de 01/2/2021, junto ao Departamento
de Antropologia. jfls. 130 e 131 l

3SI Ofício IFCH/DA n' 038/2020 Interessado: LUAS GUSTAVO FREITAS ROSSI

Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de
Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de
Antropologia. jfls. 132 e i331

361 Ofício IFCH/DF n' 035/2020 Interessado: RAFAEL HENRIQUE PEIXEIRA

Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de
Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de
filosofia. jfls. 134 e 1 351

PROGRAMA DE PESQUISADOR VISITANTE CONVIDADO

371 Ofício IFCH/DA n' 037/2020 Interessado: LUAS GUSTAVO FREITAS ROSSI

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Visitante
Convidado, por 01 ano, a partir de 01/01/2021, sob
supervisão do Prof. Dr. Ronaldo Rõmulo Machado de
Aimeida, junto ao Departamento de Antropologia. jfls.136
e 1371



PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REMOTAS
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381 C)fíclo s/n' Interessada: CRISTINA J\aENEGUELLO

Assunto: Participação em atívídades remotas externas à
UNICA)v'\P durante a suspensão das atividades presenciais
em virtude da Pandei"nía COVID-19. conforme Instrução
Normativa CPDl-001/2020, no âmbito do Convênio
UNICAMP UNIVESP. jfls. 1 38 e 1391

PROJ ETO

391 Ofício IFCH/DH n' 037/2020 In teressada: DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Assunto: Projeto ''Connecting Art Hlstoríes: Ensinando e
Pesquisando Arte Não-Europeia em Universidades
Brasileiras'', no âmbito do programa Connecting Arf
Historfes, da fundação Gefty, proposto pela Profa. Dra.
Patrícia Dalcanale Meneses. Íris. T40 a 150 )

CONVÉNIO

401 Processo Ol-P-1 4214/201 7 Interessado: PROGRAMA DE Pv\ESTRADO PROFISSIONAL E/ü
ENS INO DE H ISTOR IA
Assunto: Prorrogação do convênio de custeio ProfHíst(ária
junto à CASES, até 31/12/2021 IConvênlo n' 85238P/20171
jfls. 1 51 a 1541

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Revalidação de Diploma

4 1 l Ofício IfCH/CG n' 020/2021 Interessada: BRIANNA Jv\AURICE O BRIEN

Assunto: Parecer da Comissão sobre a revalidação de
Diploma Bacharel em Ciências Sociais. jfls. 155 a 1 581

421 Ofício IfCH/CG n' 022/2021 Interessada: SIMONE VILLARES PEREIRA DO VALE
Assunto: Parecer da Comissão sobre a revalidação de
Diploma Bacharel em Ciências Sociais. jfls. 159 a l ó31

COORDENADQRIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docent©

431 Delib. CPG/IfCH n' 287/2020 nteressado: PROGRAMA DE POSGRADUAÇÃO EM
CIÊNC[A POLÍTICA
Assunto: Credencíamento das Professoras Doutoras
Waiquíria Gertrudes Domingues Leão Rego e Débora Alves
Maciel, como Professoras Colaboradoras, junto ao
Programa de P(5s Graduação em Ciência Política, para
ministrar aulas e orientar. jfls. 1 64 e l ó51



441 Delib. CPG/IFCH n' 288/2020 Interessado: ANTONIO CARLOS DIAS JÚNIOR
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador.
junto ao Programa de P(5s-Graduação em Ciência Política
para orientar. jfls. 1 66 e 1 671

7

aSI Delíb. CPG/IFCH rl' 289/2020 Interessada: FABIANA BRUNO
Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Socia[, para ministrar au]as e orientar. (f]s. T 68 e ] ó91

461 Delib. CPG/IfCH n' 001 /2021 Interessada: LEILA MEZAN ALGRANT
Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministrar aulas e orientar. jfls. 1 70 e 1 7 1 l

471 Delib. CPG/IFCH n' 002/2021 Interessado: GABRIEL FERREIRA ZACARIAS
Assunto: Credencíamento como Professor Permanente.
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministrar aulas e orientar. jfls. 1 72 e 1 731

4al Delib. CPG/IFCH n' 004/2021 Interessada: DANIELA TONELLI MANICA
Assunto: Credencíamento corno Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
para ministrar aulas e orientar. jfls. 1 74 e 1 7SI

491 Delib. CPG/IFCH n' 005/2021 Interessado: ANTONIO FLORENTiNO NETO
Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
para ministrar aulas e orientar. jfls. 1 76 e 1 77)

501 Delib. CPG/IFCH n' 006/2021 Interessada: SC)NIA MARCA PESSOA PENEIRA BERGAMASCO
Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.
para ministrar aulas e orientar. jfls. 1 78 e 1 7PI

51 l Delib. CPG/IFCH n' 007/2021 Interessado: LUIS CUSTAVA FRESTAS ROSSI
Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador,
junto ao Programa de f'ós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas. jfls. 180 e 181)

S21 Delib. CPG/IFCH n' 008/2021 Interessada: MANIA SUELY KDFES
Assunto: Credencíamento como Professora Permanente,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas. jfls. 182 e 1831

S31 Delib. CPG/IfCH n' 01 1 /2021 Interessada: DARIA SUELY KQFES
Assunto: Credencíamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
para ministrar aulas. jfls. 1 84 e 1 8SI

S41 Delib, CPG/IFCH n' 01 2/2021 Interessado: CARLOS ALFREDO JOLY
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Sociedade, para ministrar aulas e orientar. jfls. 186 e 1871



Cotutela
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SSI Delib. CPG/IFCH n' 003/2021 Interessada: RACHAEL LINDSAY PASIEROWSKA

Assunto: Renovação do contrato de cotutela, através do
termo aditivo n' 1, da aluna Rachael Líndsay Pasíerowska.
do curso de Doutorado em História. (fls. 1 88 e 1 891

Disciplina Eventual

Sól Delib. CPG/IfCH n'299/2020 Interessado: PROGRAMA DE f'OS GRADUAÇÃO Eb/l
FILOSOFIA

Assunto: Oferecimento da disciplina eventual ''Pejoratívos
e Performatividade'', a ser ministrada no período de
t 2/03/2021 a 25/06/2021 , pelo Prof. Ludovíc Soutif. Ifls. 1 90 e



g%.%g' UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANASUNICAh#P

ATA OA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS DISCENTES JUNTO À

CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ooa001

Aos oito, nove e dez dias do mês de fevereiro de 2021 , foi realizada a eleição para

escolha dos representantes discentes junto à Congregação do Instituto de Filosofia

e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, sendo oito titulares e

oito suplentes;- eleitos por seus pares. Inscreveram-se como candidatos os discentes:

Amanda Fernanda Bodo, Ana Vitória Cavalcante Santos, Edvaldo de Matos Júnior,

Ellen Alves Menezes, lgor Zulian Seleber, Ingrid Saraiva Tavares, Jogo Pedra Mídões

Suarez Rolas, Laura Rossi Baraldi, Luiz Gabriei Natividade Lama e Renata Cabaleíro

fandino da Silvo. O processo de votação foi realizado de forma eletrõnica com o

acompanhamento e supervisão da Comissão Eleitoral composta pelos seguintes

membros: Prof. Dr. Roberto Luiz do Carmo, Melena Tíbúrcío Cícone. Cecília Peneira

Ciochetti, Nílton César Betanho e Felípe Reis Tíneu. Às nove horas do día oito teve

início o processo de votação. Às vinte e duas horas do dia dez deu-se por

encerrado o prazo estabelecido para votação. Às vinte e duas horas e trinta

minutos a Comissão Eleitoral processou a apuração dos votos, obtendo os
seguintes registros: dos 1 .685 discentes do Instituto, votaram 84. Cada eleitor votou

em até oito nomes para representantes. Conferido o relatório de processamento

dos votos foram obtidos os seguintes resultados: Ingrid Saraiva Tavares, 44 votos;

Jogo Pedra bidões Suarez Rolas, 39 votos; Ellen Alves Menezes, 37 votos; Loura

Rossí Baraldi, 37 votos; Ana Vitória Cavalcante Santos, 34 votos; Edvaldo de Matos

Júnior. 32 votos; Amando fernanda Bodo, 31 votos; Luiz Gabriel Nativídade Lama,

27 votos; lgor Zulian Seleber. 24 votos; Renatci Cabaleíro Fandino da Salva, 1 6 votos

Foram computador ainda 02 votos em nulas, De acordo com os resultados acima,

foram considerados eleitos: Para Titulares: ll Ingrid Saralva Tavares, 44 votos; 21

Jogo Pedro Mldões Suarez Raias, 39 votos; 31 Loura Rossi Baraldi, 37 votos; 41 Ellen

lives Menezes, 37 votos; SI Ana Vitória Cavalcante Santos, 34 votos; ól Edvaldo de

Matos Júnior. 32 votos; 71 Amanda fernanda Bodo, 31 votos; 8} Luiz Gabrie

Natlvidade Limo, 27 votos. Para Supentes: l l lgor Zulian Seleber, 24 votos; 21 Renata

Cabaleiro Fandlno da Salva, 16 votos. foi utilizado como critério para desempate

coeficiente de rendimento. Nada mais havendo a relatar. a Comissão Eleitoral ,,}

declarou encerrddos os trabalhos e, para constar, eu, Nilton César Betanho, lavreí JIRg) .

PCidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralína. 1 00 - Campinas/SP - CEP: 1 3083-896
Te[efones 1 1 91 3521 -1 579 / 352] -1 581 - e-mail: dírlfch@unicamp-br



g%. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANASIJ iylCAMP

a presente Ata que segue assinada pelos membros da Comissão Eleitoral.

Campinas, 1 1 de fevereiro de 2021.
0000Q2

ro LU#'do Carmo

t..« 'v .L*"..*
Melena Tíbúrcío Cícone

:'..l,,p. Ü©.),.,»
Cecília Perelra Cíochetti

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 1 00 - Campinas/SP - CEP: 1 3083-896
Telefones {191 3521 1579 / 3521 1581 e mail: dírífch@aunicamp.br



MORADAS E CALENDA]UO ELE]TOltAL
COABUL7H l)ARA A Nota DIRETORIA DO IF(=H

/}{/]NDATO JtWH(}e02] A/tINa(}e025

000003

1. Da Finalidade

Esta tem a finalidade de definir os procedimentos e o calendário eleitoral a

serem adorados para consulta ao IFCH visando a elaboração de lista Uíplice de
]lomes a ser encaminhada ao Magnífico Reitor para a escolha do Diretor desta
Unidade para o próximo exercício, conforme previsto no Artigo 73 do EstaHto da
UNICAMP

2. Da Inscrição de Candidatos
A inscrição prévia do cândida to a Diretor deverá ser feita ]ao RF+ Éi(} ]l;(;F

através de requerimento assinado e encaminhado para o endereço de e-mail glg
ifch@unicamp:lZ, nas datas propostas no calendário eleitoral.

3. Dos Debates

Haverá debate geral convocado pe]a Comissão E]eitora] em data proposta
no calendário eleitoral.

Poderá haver debates setoriais, no período proposto, desde que solicitado
à Comissão Eleitoral pelas diferentes categorias de eleitores(docentes, discentes e
servidores técúcos e administrativos) através de seus respectivos representantes na
Congregação. Estes debates deverão ser solicitados na semana que alltecede o
período de debates previsto no calendário eleitoral

Deverão ser suspensas as atividades docentes e admiJüstrativas no horário

determinado para o debate geral

4. Da Forma de Votação e do Colégio Eleitoral
A votação será realizada de forma eletrõnica a partir de computadores

conectados à rede da UNiCAMP, ou de forma externa usaíado conexão VPN(Virtua!
Private Network)

Cada e]eitor receberá uma mensagem por e-maia, da qual constará:

Link privado para realizar a votação;
ID de eleitor;

Senha para votação.

A mensagem para votação será enviada exclusivamente para o e-mail
Institucional de cada eleitor. Sendo assim é responsabilidade do eleitor atualizar e
regularizar o acesso ao e-mai] ]nstituciona] até o dia 207L47(202]: 18ysya02í

C) sistema ficará disponível para que o eleitor realize a votação no período
das 9:00 horas do dia 2g/4/2Q2:1: 25ySy2021 às 21:00 horas do dia 297i4/2021 26n72021.

Votarão Docentes e Servidores Técnicos Adminishativos em exercício no

IFCH, assim como os que se encontrarem em férias ou licença.
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Votarão também, Professores Aposentados do IFCH que integram a

categoria de Professor Colaborador e os Estagiários contratados com recursos
orçamentários do Instituto.

Votarão Alunos regularmente matriculados na época da eleição.
Não será permitido voto por procuração

Servidores Técnicos Administrativos que Simultaneamente detiverem a
condição de Aluno, votarão na categoria correspondente aos Servidores.

Estagiários que simultaneamente detiverem a condição de Aluno, votarão
na categoria correspondente aos Alunos.

Estarão aptos a votar os Docentes, os Técnicos Admiústrativos, os

Estagiários e os Alunos que estiverem com sua sit:nação devidamente regularizada
até o dia até o dia 22PÍ47Í2É)2]: 2ays/a021, data na qual a Comissão Eleitoral
homologará a composição do Colégio Eleitora[.

Caso algum eleitor apto a voem não receba a mensagem para efetuar a
votação, deverá entrar em contato com a Comissão Eleitoral para que possam ser
tomadas as providências necessárias para solução do problema.

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

a) a base de cálculo a ser tomada será o número de votantes que efetivamente
comparecerem às urnas;

b) os votos serão tornados proporcionais, tomando a urna com maior número de
votos como numerador comum para as Duras duas urnas. O número
encontrado em cada uma dessas operações será o número que determinará o
peso proporcional de cada voto em sua respecti\ a urna.

Por tratar-se de votação por meio
au tomaticamente pelo sistema

C) resultado da apuração será ap3:esel

do !FCH c cm- seguida divulgado nas listas
funcionários e alunos e no site do iFCH.

eletrânico, a apuração é realizada

de e-mail dos docentes

Réiihiãã dã Congregação para homologação das
Normas e Calendário

Normas e Calendário alterados na Congregação de

Edital de Convocação

5. Do Calendário Eleitoral

07/10/2020

03/3/2021

12/4/2021
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Inscrição dos candidatos
26 a 30/4/202]

(das 08:30 às ] 7:30 horas)

Período de Debates

Obs.: O Debate Geral será realizado dia ]0 a 14/5/20221

i#Vz02í

18/5/2021

Data limite para atualização e regularização dos e-mails
pelos eleitores

Homologação do Colégio Eleitoral
20/5/2021

21 /5/ 2021

Data limite para o cancelamento da inscrição de
candidatos

Eleições
25 e 26/ 5/2021

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

(a partir das 1 0:00 horas)

Divulgação do Resultado 231 1znza

(a partir das 13:30 horas)

A elaboração da Lista Tríplice será feita na Congregação
de 02/6/202]

A nova Diretoria tomará posse no mês de
Junho ou Julho/2021

6. Do encaminhamento dos Resultados da Consulta

Será encamiíúada à Congregação do IFCH, por meio de ata do processo
eleitoral, a plaíüha de apuração coíntendo resultados específicos de cada categoria e
o resultado geral da ponderação.
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Da Comissão Eleitoral e suas Atribuições

Designada pela Congregação é composta
alunos e 02 funcionários)

Compete a Comissão Eleitoral

homologar o Colégio Eleitoral

elaborar as regras para os debates;
mediar os debates;

elaborar a planilha de apuração;

realizar a apuração;

elaborar a ata do processo de consulta;

divulgar o resultado da consulta

7

por 06 membros (02 docentes, 02

A Comissão Eleitoral designada pela Congregação do IFCH
02/] 2/2020 é composta pelos seguintes membros:

realizada em

Representantes de Docentes:
Bárbara Gerando de Castro (bgcastro@unicamp.br
Prosa. Dra. Mariana Miggiolara Chaguri(chaguri@unicamp brl

Representantes de Funcionários:
Nilton Casar Betanho (betanho@unicamD.br

Reginaldo Alves do Nascimento(realves@unicamp.brl

Representantes de Alunos:
E[[en A[ves Menezes(e[[ena[ves,m23@gmai].com.
Geovana Mana Peneira Marchezoni(a216753@dac.unicamp.br)
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

IINICAhãP C.;ên.aias Humanas
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Campinas, 23 de fevereiro de 2021

OF.DH. ng. 002/21

ASSUNTO: Banca examinadora de concurso

Senhor Diretor

Venho encaminhar para aprovação da Congregação do IFCH as inscrições dos

candidatos: Ana Carolina Machado de Souza, Carolina Amaral de Aguiar, Casar Rocha Limo,

D.aniele Weigert, Felipe de Moura Garrido, Felipe Ríccio Schiefler, Felipe Santos Devera,

Fernando Viciar Aguiar Ribeiro, Guilherme Galhegos Felippe, Joana Salem Vasconcelos, Juliana

Giosuelli Meirelles, Larissa Milanezi, Fabril Caprara, Leticia Gregórlo Canelas, Liz Andréa Dalfré,

Lulas Mariani Corria, Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, Mana Emília Granduque José,

Priscila de Lama Souza, Ricardo Amarante.Turatti, Rodrigo Paulinelli de Almeida Costa e Yobani

Matkel Gonzales Jauregut, para participação no concurso para provimento de 01 cargo de

Professor Doutor [, níve] MS-3.]., em RTP, com opção preferencia] para RDiDP, nos termos do

item 2, na área de História da América, disciplina HH386 - História da América 1, do

Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade

Estadual de Campinas, publicado no;Diário Oficial do Estado de São Paulo de 04/11/2020 às

páginas 312 313, e constante do processo n9 09 P 14008/2020.

De acordo com o Parecer 001/202D deste departamento, em anexo, todas as

inscrições acima citadas foram deferidas.

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083 896
Telefones(191 3521 1575 e-mail: historia@unicamp.br
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I'NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
#
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c .Ciência.s H,ümanàeUNiCARaP

Informo, ainda, a composição da Comissão Julgadora para o referido Concurso

000008
Membros Titulares:

Prof. Dr. Aldair Cardos Rodrigues (Unicampl

Profa. Dra. lara Lis Schiavinatto IUnicampl

Profa. Dra. Beatrlz Helena Domingues IUFJFI

Prosa. Dra. Gabriela Pellegrino Sobres CUSPI

Profa. Dra. Larissa Moleira Viana (UFF)

Membros Suplentes:

Prof. Dr. Lutz Cegar Marquei Filho IUnicampl

Prof. Dr. Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeros CUSPI

Atenciosa mente,

,.}-. P-
Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe de Departamento
DH/IFCH/UNECAMP
Matrícula 300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária ZeferinoVaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP: 13083 896

Telefones(191 3521 1575 -- e mail: historia@unicamp br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E .CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 000009

Parecer DH .ng 001/20

Parecer do Departamento de História sobre o Edital de abertura de inscrições

ao concurso para provimento de 01 cargo de Professor Doutor 1, nível MS-3.1,

em RTP, com opção preferencial para RDIDP, nos termos do item 2, na área

de História da América, disciplina HH386 - História da América 1, do

Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da

Universidade Estadual de Campinas, publicado no Diário Oficial do Estado de

São Paulo de 04/11/2020 às páginas 312 e 313, e constante do processo n9 09

P 14008/2020.

Após a análise preliminar do memorial e currículo, o Departamento de História

considera que os candidatos Ana Carolina Machado de Souza, Carolina Amaram

de Aguçar, Cegar Rocha Lama, Daniele Weígert, felipe de Moura Garrido, Felipe

Ríccio Schíefler, Felípe Santos Deveza, Fernando Victor Aguçar Ribeiro,

Guílherme Galhegos Felippe, Joana Salem Vasconcelos, Juliana Giosuelli

Meirelles, Larissa Milanezí, Fabriz Caprara, Leticía Gregório Canelas, Liz Andréa

Dalfré, Lucas Mariani Correa, Luíz Estevam de Oliveira Fernandes, Mana Emílía

Grandtique José, Priscila de Lama Souza, Ricardo Amarante Turatti, Rodrigo

Paulinelli de Almeida Costa e Yobani Maikel Gonzales Jauregui preenchem

todos os requisitos formais para a inscrição no referido concurso, sendo,

portanto, de parecer favorável ao deferimento dos requerimentos de inscrição.

Profa. Dra.: Lucilene Reginaldo
Chefe de Departamento

DH/IFCH/UNECAMP
Matrícula 300741

j ©».

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083 896
Telefone j19) 3521 1575 -- e mail: historia@unicamp br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPA RTAMENTO DE FILOSOFIA
UNleAMP

doóoic}
Campinas, 24 de fevereiro de 2021.

C)F. DF/IFCH no. 01/2021

Senhor Diretor

Encaminho ao senhor, para apreciação pela Congregação do IFCH, a avaliação do Estágio Probatórío do

Prof. Dr. Rafael Rodrigues Garcia, elaborado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho -

CEAD constituída pelos docentes Márcio Augusto Damín Custódia jpresidentel, Prafa. Dra. Fátíma

Regína Rodrigues Évora(membros e o Prof. Dr. Lulas Angíoni Imembrol.

Informo ainda que, a CEAD aprovou a avaliação do estágio probatório da docente.

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

Atenciosamente

Taipa Helena Pascale Palhares

Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH

matrícula 308774

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvará Gabríel Bianchi Mendez
DD. Diretor do Instituto de Fíl.osofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Filosofia - Rua Cora Coralina, 1 00
CEP 1 3083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.: (55'É 9) 3521 'i 574 - Fax: (551 9) 3521 01 21

e-mail: depfilo@.unicamp.br



Probatório oo0011

Avaliação
Docente {matl

Função ampla
Cohtato:

nome)= 313409 - RAFAEL RODRtGUES
CAPelA
Professor Doutor
Ramal
Email: raroga©)unicamp.br
l.FCH/DF
os6zêole
18Õ5ê021

Etapas da Avaliação

Unidade:

Início do Probatórío:
Previsão de término do
Probatõrio:

Ai/filiação do mês:
Tipo da Avaliação:
Avaliação criada. em:

lo/ll#020

17/01ü021

lv701/2021

Aberta

Concluída pela CEAD

Automático [sistema)

297842 - MARCIO AUGUSTO DAMIN
CUSTODIO

30
entre 30' e 32' mês

loDl#020

Pa reger do docente
efbtuado

Encaminhada para a 313409 - RAFAEL RODRIGUES GARCIA
direção

IVolê021

1 - Produtividade

Critérios

Ao longo de SQU estágio probatório, o Docente exerce atividade 3câdeAmíc8 regular em doceltncía, pesquisa e
extensa ntoria g.raduac,a anto na po's-graduac.a rtícipadeeventoscientíficosdesua área de
atuação. publica e emite pareceres para revistas especializadas. O proíbssor Rafael Rodrígues Garcia cumpre com
em:ponho e comprometimento institucional suas fure.o docentes e de orientac.a ístrando
regularmente cursos na gradual,a como assistindo alunos na supervisa de prQjetos, na oriental.a
esta 'gíos de capacitar.a cante e supervisa atividades pra 'tecas em ensino com disciplinas no curro 'calo.

Deve-se destacar o empenho do Docente no desenvolvimento do PiBID (Programa Énstitucíonal de Bolsas de
Inicíac.. a a' DoceAncia do MEC), bem como no Programa de Residência Pedagógica em Ciências Sociais.
Filosofia e História. Trata-se de uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores.

Dentre suas produções bibliográficas, compete destacar:

1 - GARCIA,. Rafael R.; GJL FILHO. S. F. (Org.) ; 5[L)/A, M. A. S. (Org.)
UFPR, 201.9. v. 1. 339p.

Ernst Casslrer: Geografia e Filosofia. Curítiba

2 - GARCIA, Rafael R. Formas Simbólicas e Humanismo Contextos, fortuna crítica e atualídade do prometo
antropológi.co-filosófico de Ernst Cassírer. In: Garcia, R; Gíl Filho. S. da Silvo, M. (Org.). Ernst Cassirer: Geografia e
Filosofia. led.Cufítíba: UFP12. 2019, p. 162-189.

Cabe, também, destacar que o Docente é parecerista regular dos periódicos científicos mais relevantes de sua área
de atuação, a saber, revista Kriteríon (2020), Cadernos de Filosofia Alemã (2019, 2020), Kart E-Prints {2020), revista
Global Intellectual History (2019), Rev'isto Transformação (2019).

O Docente orienta três teses de doutorando em andamento e uma iniciação científica. também em andamento,
como descrito. a seguir:
1 - Harald Sá PeíxOto Pinheiro. Da Crisálida à .Borboleta: uma Antropologia Filosófica da Complexidade. !nícío: 2019.

2 - Rafael Teixeira da Silvo Pugliesi. O "sím da reconciliação" como condição da verdade na Fenomenologia do
espírito. Início: 2019.

3 - SILVIO CARLOS MARINHO RIBEIRO. M ETAONTOLOGIA. PLU RALISMO ONTOLÓGICO E SIGNIFICAÇÃO NO
PRIMEIRO H EIDEGGER. Início: 2018.

4 - Leonardo .Nascimento Pa.nça. O Sujeito, o Símbolo e o Social; entre o idealismo crkico e o materialismo do
simbólico. Iníêío: 2019. Iniciação clent#ica (Graduando em Filosofia).

O Docente é extremamente responsável no exercício de suas atividades docentes, de orientação de teses e
dissertações, dé sup.ervisão de estágios supervisionadas de licenciatura. Destaca-se a atividade do docente na
formação de professores com a coordenação do prometo PIE31D para alunos de Filosofia e Ciências Sociais, bem
como sua atuação como Coordenador de Graduação do curso de Filosofia

2 - Responsabãgidade

Em 2020, o Docente também.passou a coordenar o prQleto Residência Pedagógica em Ciências Sociais, Filosofia e
História. O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de
Professores e tem por óbÜetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura,
promovendo uma imersão planeada e sistemática do aluno de licenciatura em ambiente da escola de educação
básica. O docente, deve-se acrescentar, coordena Grupo de Pesquisa com reunião semanal, além das reuniões,
também semanais, do prometo PIBID.



3 ' Dedicação e Eficiência Q00012
O Docente mostra-se extremamente dedicado e eficiente ao assumir, durante o estágio probatório, a Coordenação
do curso de graduação em Filosofia da Unicamp, enfrentando com serenidade os desafios de transição para um
modelo de ensino on-lhe durante a pandemia de coronavírus de 2020

A dedicação do docente é atestada pelo desenvolvimento de dois proÜetos .relevantes de ensino: o projeto PIBID
para alunos de Filosofia e Ciências Sociais, e o prometo Residência Pedagógica em Ciências Sociais, Filosofia e
História. O Docente também cóorclena um prometo de pesquisa em teoria crkica da cultura, no qual investiga
pontos de cantata e contrastes tanto m.etodológicos quanto temáticos entre dois filósofos da primeira geração da
Teoria Crítica [Theodor Adorno e Max Horkheimer)., e Ernst Cassirer, herdeiro do rieokantismo da Esco]a de
Marburgo. O prometo envolve um aluno de graduação e um aluno de pós-graduação e é financiado pela FAPESP,
tendo já resultado em sete produções científica.

Desde 2019, o Docente coordena o prometo de extensão Jornadas da Filosofa.a. O prometo tem como objetivo criar um
espaço de discussão filosófica entre a comunidade externa e os estudantes de licenciatura em filosofia da
Unicamp. O prcjeto atum em duas frentes integradas: o fomento da discussão filosófica na comurlídade e a
discussão metodológica do ensino de filosofia entre os graduandos em licenciatura em Filosofia na Unicamp. O
prQjeto envolve quatro alunos da graduação e é financiado pela FUNCAMP.

4 - Assiduidade e Pontualidade

O docente é assíduo e pontual tanto em suas atívídades dídáticas quanto em suas atividades administrativas

5 - Observações Complementares

A atuação do Prof. Rafae.l Careta. como coordenador de curso, durante a pandemía de coronavírus em 2020 foi
fundamental para a implementação das atívídades acadêmícas on-Iene. Destaca-se o esforço para manter cantata
frequente com os estudantes de graduação, o trabalho para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação do
curso e o cuidado com a preparação do calendário levita, bem como com a implementação e acompanhamento
dos PEDE e PADs.

Resultado da Avaliação: Â.provada

Ciência e Pa reger do Docente

Estou ciente do conteúdo desta avaliação 'V

Parecer do oocente:

jem brancos

CEAD da Avaliação

297842 MARCIO AUGUSTO DAMIN CUSTODIO - Presidente indicado ]74947 - FArl MA RESINA RODRIGU ES EVOCA

2749SO - NUCAS ANGION

313409 - Rala.EL RODRIGUES GARCIA

Docente Awltado



g@. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIAUNECAK4P

000013
Campinas, 23 de Fevereiro de 2021

Oãcio DA/IFCH n' 008/2021

limo. Sr.

Prof. l)r. Á vara Gabriel Biatlchi Meudez
F\;vo+av . TE'f' H'

UNiCAMP

Encaminho ao senhor. para apreciação peça Congregação do ]FCH, os pareceres da

Coordenação de Graduação em Ciências Sociais/IFCH, elaborado pelo Prof. Dr. Pedra Peixoto Ferreiro,

da Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/IFCH,

elaborado pelo Prof. Dr. Christiano Key Tambascia e do Departamento de Antropologia/IFCH,

elaborado pelo Prof. Dr. José Maurício Parva Andion Arruti, referentes ao Relatório de Atividades

Docente (RAD) apresentado pela Profa. Dra. Artionka Manuela Goes Capiberibe, correspondente ao

período de 0]/]0/2017 a 30/09/2020

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

Cordialmente

F#oE. 0€, ..;fase' Maljrfçl:Ü :Paio ÃndMã:áhnuãl

Çhé$w;dpBepêiíM l :H Aü@üp01 gi
BP©HI # UN$CAM @:

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Camp.idas/SP -- CEP: 13083-896
]'e]efones (] 9) 352] 1572 e-nlaij: da4tropo@unicamp br
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO 000014
Conclusão: .Aprovado

Comentários

O Relatório de Atiüdades Docentes de Artioi)ka Manda Goes Capiberibe evidencia sua importante
dedicação ao IFCH, e à Unicamp, entre outubro de 2017 e setembro de 2020. Este paecer se voltará
pala suas atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência. a docente ministrou 5 disciplinas de graduação no total. sendo: 2 do
Núc[eo Básico Comum (HZ360 A e HZ360-B. ein 2019/] S); e 3 e]etivas (HZ466-A e HZ466-B. eln
2017/2S; e HZ665-B). Dessas 5 disciplinas, 3 fbran oferecidas no período notumo (liZ360-B,
HZ665 B e HZ466-B), e luJlla delas f'ai oferecida pela prüneira \ ez pela docente (HZ665-B). A
docente tambétn oíéreceu 5 disciplinas individuais de orientação diante o período(HZ700-B:
HZ701-H, HZ702-B, HZ703-B e HZ861-A), Lendo 2 delas resultado eJll monografias defendidas
Em sua autoavaliação, a docente destacou a atipicidade de 2020, no que se refere à ausência de
oferta de disciplinas suas na graduação, e de orientação. Ocorre que a docente sairia de licença, por
isso não teve disciplinas atribuídas, mas a pandemia da Covid-19 impediu a viagem de se concretizar

No que se refere a atividades de orientação, a docente concluiu a oúentação de 2 pesquisas de
[niciação Científica no período(] de]as com bo]sa FAPESP), e orienta atua]mente outras 2 pesquisas
de [niciação Científica em andamento (] delas com bo]sa CNPq). Mais especií]canente no campo
das orientações ligadas à docência na Graduação, a docente orientou 5 PEDE no total, sendo: 3 em
2019/1 S. distribuídos entre HZ360-A e HZ360-B; e 2 em 2018/2S, na HZ665-B. Além dessas

orientações, a docente também orientou 6 bolsas SAE ]lo período, senão 5 delas concentradas no
período 2019-20, e 4 delas aüibuídas a estudantes indígenas.

A docente participou, como presidente, em duas bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de
Graduação no período. Um deles. a monografia "Tradiç,a ou in\ enc,a-o: a prqec,a-o do
perspectivismo ameri'ndio no cena'rio de sua cri'tida e da tirada ontolo'Bica", do estudante Victor
Abrem Amante sob orientação da docente. recebeu Menção Honrosa no .!X}Z77 Prémio Faz/xfo
Casrf/ zo de À4o/zogrq#as, em 2020. O relatório da docente indica ainda a participação da docente em
1 6 projetos de ensino com üjnancialnento(e 4 sem íjnanciainento), 18 eventos e minicursos e na
redação de um capítulo de livro(verbete), todos vincu]ados ao ensino de Graduação.

A docente agua, desde agosto de 2017, como representante do Departamento de Antropologia na
Comissão de Graduação do IFCH. Nesta condição, vem contribuhldo ativamente nas deliberações e
encaminhamentos da Comissão, e na comunicação enfie esta e o Depalamento de Anüopologia. Em
especial, e também ligado à atuação da docente como diretora do Centro de Pesquisa em Ecologia
Indígena(CEEI) da Uniçamp, merece destaque o seu en\ olvimento nos processos de inclusa
estudantes inda'genes de Graduação, e da tema'tida inda'gana como um todo, na Unicamp.

A docente teve participação direta no importante projeto que pennitiu realiza- o impactante mural
inda'gene nó pre'dio de Centros e Nu'óleos de Pesquisa do IFCH. Esse prometo envolveu va'rios
estudantes inda'cenas e na-o inda'genes, e incluiu uma oâlcina de produz.a-o de "lambe-lambe",
realizada pelo artista inda'gana Denilson Baniwa e envolvendo tambe'm a comunidade do entomo da
Unicamp. Como membro do "GT Inclusa'-o hdi'geria - Unicamp", institui'do pela Reitoria em
201 8, a docente também teve pafticipac.a-o direta no processo de elaborac.a poli'tidas de
acolhimento dos estudantes de Graduação inda 'genes na Unícamp.

Cabe destacar também a impoüante contribuição da docente na elaboração dos dois primeiros
\ estibulãres indígenas da Unicamp, oconidos ejn 2018 (VesEibular Indígena Ullicalnp 2019) e em
2019(Vestibular Indígena Unicamp 2020). A docente contribuiu como reitora crítica da prova de
2018, e participando da elaboração das provas de Geografia de 2018 e 2019
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Por todo o trabalho realizado, e o empenho demonstrado no âmbito da Graduação
enfaticamente a aprovação do relatório.

PEDRO PEIXOTO FERREIRA
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Comentários

O relatório apresentado pela professora Artionka Manuela Goês Capiberibe, referente ao período de

01 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2020, junto ao Departamento de Antropologia da

Unicamp, descreve as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela mesma. E

importante destacar que a docente desenvolveu atívidades nas três esferas com muito sucesso e de

maneira equilibrada. O presente parecer destaca'á as principais conüibuições nesses âmbitos da vida

acadêmica, com especial atenção às ati\ idades relacionadas à pós-graduação

Mesmo que este parecerista atum como relator da Comissão de Pós-Graduação, é preciso destacar

brevemente algumas das atividades de Ensino de Graduação. A professora demonstrou grande

comprometimento na atividade docente: ministrou duas disciplinas obrigatórias e uma disciplina

eletiva; sendo que as disciplinas obrigatórias foram "dobradas" (isto é; of'ereceu para as Unhas do

período diurno e do período soturno). Destaca-se. assim, o grande número de esMdultes destas

tumlas(totalizando 177 matriculados), com percentual de aprovação e aproveitanento altos. Além

das disciplinas mencionadas, a doceJlte EaTlbém of'ereceu disciplinas de orientação(que resultaram

no desenvolvimento de duas pesquisas de Iniciação Científica, que tornaram-se também duas

monografias defendidas no período do relatórios. É importallte destacar que as duas pesquisas
produziram proletos que agora são desenvolvidos em nível de pós-graduação: um dos estudantes

agora realiza mestrado em antropologia no Museu Naçiona] - UFRJ (e teve menção honrosa no

concurso de monografias do IFCH), e a outra estudante realiza mestrado em antropologia na própria

Unicamp. A professora também supervisionou o trabalho de cinco PEDE (é importante destacar que

a docente é responsável pelo processo de seleção dos estágios de docência, trabalho fundamental

para o auxílio dos docentes do Departamento). Também orientou ou co-orientou seis pesquisas que

receberam bolsa SAE da Unicamp, sendo que quaüo bolsistas foram alunos indígenas recém-

chegados à universidade. Ainda em relação ao Ensino na Graduação, cabe destaca a produção de

um verbete em um dicionário temático, voltado aos estudantes de graduação.
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Em relação ao Ensino na Pós-Graduação, inicialmente é preciso destacar que a docente é
credenciada em dois Programas de Pós-Graduação do IFCH - Unicamp: em Antropologia Social e

em Ciências Sociais, orientando pesquisas e também ministrando aulas em ambos. No período do

relatório, a docente ministrou seis disciplinas, sendo uma delas obrigatória para o doutorado em

Antropologia Social(cabe destacar que também lesionou em curso de curta duração promovido pelo

projeEo inter instiMcional "Fábrica de Ideias" em 2018). Em relação às orientações que realiza: nos

Programas de Pós-Graduação em Antropologia Social e também em Ciências Sociais, é preciso

destacar que duas das dissertações que orienta foram defendidas no período(sendo que orienta ou co-

orienta ainda seis teses e uma dissertação). Super-isiona: ainda: uma pesquisa de pós-doutorado com

bolsa FAPESP. Enfie as doze pesquisas que orientou ou co orientou (concluídas ou em andamento)

durante o período do relatório. no\-e têm ou tiveram bolsa (uma FA.PESP, una CNPq, sete CAPES).

Participou de sete projetos de pós-graduação :Rnanciados que foram concluídos no período e

participa de seis proletos de pós-graduação financiados ainda em andamento. A docente também

participou de trinta e quatro bancas de exame como titular ou suplente, incluindo três bancas de

processo seleEivo (seleção de meses e dissertações pma plemiações: seleção de doutorado no PPGCS;

e seleção de doutorado no PPGAS). Organizou dezasseis eventos, voltados a eshdantes de pós-

graduação e graduação, com destaque para dois fóruns permanentes(o pilmeiro sobre os trinta anos

da promulgação da Constituinte e uma análise da atual conjuntura, o segundo sobre Terras Indígenas

e Interesses Nacionais). A docente destaca: eln especial: a organização de eventos ligados ao Centro

de Pesquisa ein Ecologia Indígena(CPEI), inclusive fora no Instituto

Em relação às atividades desenvolvidas em Pesquisa, a professora publicou dois artigos em
periódicos especializados arbitrados de circulação internacional, um artigo em periódico

especializado arbiüado de circulação nacional, três artigos em periódicos especializados não
axbitrados. Também apresentou oralmente cinco trabalhos em eventos intemacionais, além de ter

participado em quatro eventos científicos internacionais como debatedora ou coordenadora.

Apresentou oralmente nove trabalhos em eventos nacionais, e teve ainda nove participações em

eventos nacionais como debatedora ou coordenadora. A docente ainda teve nove produções

relacionadas à di\ltlgação científica(como entrevistas) e publicou uma apresentação de dossiê
temático. Publicou também um livro, um capítulo de livro e um prefácio de livra. Elaborou

(inclusive eln parceria, no caso de projetos amplos) cinco relatórios técnicos de pesquisa. Além das

pesquisas de pós-graduação já mencionadas neste parecer, também orientou três pesquisas de

Iniciação Científica
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E preciso: por nm, destacar que a docente realizou atividades de pesquisa de Lrês projelos
financiados. Com um auxílio à pesquisa regular FAPESP conseguiu realiza' habalho de campo entre

os Pa[ikur, na região das Guiadas (povo indígena entre os quais realiza pesquisa ]lá anos). Deste

profeta, com reflexão sobre .Ê.onteiras transnacionais, traduções culturais e transformações sociais,

publicou dois ntigos de circulação internacional. Como resultados também foram produzidos dois

relatórios de pesquisa e apresentações em eventos científicos. Participou ainda de outro projeto com

finançialnento FAPESP sobre o capítulo "Dos Índios" da Constituinte de 1988. Resultaram deste

projeto a publicação de um livro: mn artigo e a participação em e\ entoa cientííjcos(incluindo ulm
dos fómns permanentes mencionado). Por íím, desenvolveu um prqeto de cooperação illEernacional

sobre os impactos da pandemia de COVID-19 entre os povos indígenas no Brasil.

A docente iria iniciar uma pesquisa de pós-doutoramento na Universidade da Califómia Berkeley,

com financiamento FAPESP: mas a pandeinia impôs um adiamento deste prometo. E digno de nota

que a professora fez um esforço considerável de divulgação cientíÊlca no período, com destaque para

Q trabalho para denunciar violências e violações de direitos dos povos indígenas no Brasil

atualmente. Participou de diversos fóruns e fez parte da Comissão de Assuntos Indígenas da

Associação Brasileira de Anbopologia entre 2017 e 2019. A docente ressalta, ainda, a organização

do dossiê "20 anos de Eulo]ogia ]ndígena das Terras Baixas da; América do Su}(] 996 2016)".

No âmbito da extensão, Artionka Capiberibe exerceu atividade como assessora de Órgãos de fomento

e instituições cientí6iças, bem como foi parecerista de diversos periódicos científicos. Redigiu

dezanove pareceres, para proJetos, para periódicos e para revalidação de diplomas. Organizou ou

participou de dois cursos pela EXTECAMP: um que contou com apoio PREAC sobre "A língua

nheengatu e a presença indígena no Brasil", na região do Rio Negro, junto com professores

indígenas; e um curso sobre "Democracia e Direitos humanos", junto a outros professores do IFCH,

voltada para docentes de instituições de ensino fora da Universidade. Com apoio da Diretoria de

Cultura da Unicamp, coordenou um prqeto de confecção de um mural de pintura indígena no Prédio

de Centros e Núcleos do IFCH, que mobilizou estudantes indígenas e não indígenas, bem como

outras pessoas da comunidade acadêmica. É ftmdamental assinalar o trabalho que a professora

Capiberibe desenvolveu nos últimos anos, paa auxiliar no ingresso, recepção e pennanência de

estudantes indígenas. Ela ainda ajudou a elaborar a prova específica do vestibular indígena e

auxiliou na sua implementação eln 2018. Os já mencionados fóruns permanentes lainbém Eêln

caráter de extensão universitária, sendo eventos que possibilitam ampliar o debate acadêmico para a
sociedade.
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Por .nm, em relação às atividades administrativas e de gestão, a docente foi Diretora do CPEI entre

2017 e 2019 (por vinte e seis meses), e: desde 2017, representante pelo Departamento de
Antropologia na Comissão de Graduação ein Ciências Sociais(por trinta e seis meses). Sobre este
trabalho adminisüativo, é preciso lembrar que o mesmo é imprescindível para a interlocução entre

corpo discente e docente, e é especialmente importante para estudantes indígenas, que anualmente

podem ter mais diHlculdades de integração na vida uni\-ersitária: por serem ainda poucos e apenas

recentemente ingressaram na Unicamp via uma política voltada especificamente à inclusão desta
população em instituições de ensino superior no Brasil. Também fez parte da Comissão de Assuntos

Indígenas da ABA(por dezoito meses) e desellvolveu incenso trabalho junto aos órgãos da Unicamp

para a recepção de alunos indígenas na universidade: atividades já mencionadas neste parecer porque

também relacionadas a outras esferas de atuação.

Com a avaliação do trabalho de Artionka Manuela Goês Capiberibe no Ensino, na Pesquisa e na

Extensão: especialmente; no caso deste parecer, em relação às atividades da Pós-Graduação: dada a

qualidade de sua produção e seu comprometimento com a formação de estudantes e pesquisadores,

recomenda-se a aprovação de seu relatório de atividades docente.

CHRI'STIANO KEY TAMBASCIA
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 000020
Conclusão: .Aprovado

Comentários

A Coordenação do programa acompanha o Parecer emitido pelo Relator. o qual
reproduzo abaixo:

'0 nlatódo apresentada pela professora Artíonka Mauuela Goês Capiberibe, referente ao período de 01 de ouubro de 2017 a 30 de

setembro de 2020, junto ao Departamento de An&opologia da Unicamp, descreve as atividades de ensino, pesquisa e extensão

desenvolvidas pela mesma. É importante destaca que a docente desenvolveu atividades nas três esferas com muito sucesso e de
maneira equilibrada.. O presente parecer destacara as principais contribuições nesses âmbitos da vida acadêmica, com especial atenção

às atividades relacionadas à pós-graduação.

Mesmo que este parecerista atum como relator da Clomissão de Pós-Graduação, é preciso destacar brevemente algumas .das atividades

de Ensino de Graduação. A professora demonstrou grande comprometimento na atividade docente: minisüou duas disciplinas

obrigatórias e uma disciplina eletiva, sendo que as disciplinas obrigatórias foram "dobradas"(isto é, ofereceu para as turmas do

período diurno e do período soturna). Destaca-se, assim, o grande número de estudantes destas turinas(totalizando 177 matriculados),

com percentual de aprovação e aproveitamento altos. Além das disciplinas mencionadas, a docente também ofereceu disciplinas de
orientação(que resultaram no desenvolvimento de duas pesquisas de luíciaçgo Científica, que tornaram-se também duas monogramas

defendidas no período- do relatório). É importante destacar que as duas pesquisas produziram pro.latos que agora são desenvolvidos em

nível de pós-graduação: um dos estudantes agora realiza mestrado em antropologia no Museu Nacional - UFRJ(e teve menção
honrosa no concurso de monografias do. IFCH), e a oub'a estudante realiza mestrado em antropologia na própria Unicamp. A

professora também supervisionou o trabalho de cinco PEDE(é importante destacar que a docente é responsável pelo processo de

seleção dos estágios de docência, trabalho filndamenta! para o auxílio dos docentes do Departamento). Também orientou ou co-

orientou seis pesquisas que receberam bolsa SAE da Unicamp, saldo que quatro bolsistas foram alunos indígenas recém-chegados à

lniveísidade. Ainda em relação ao Ensino na Graduação, cabe destacar a produção de um verbete em um dicionário temático, voltado

àos eshdMtes de graduação.

Em relação aó Ensino lu Pós-Graduação, inicialmente é preciso destacar qüe a docente é credenciada em dois Programas de Pós-

Graduação do IFCH - Unicàmp: em Antropologia Social e em Ciência Sociais, orientando pesquisas e Mbém ministrando aulas em

ambos. No período do relatório, a docente ministrou seis disciplinas, sendo una delas obrigatória para o doutorado em Antropologia

Soçia[(cabe destacar que também ]ecionou em curso de curta duração promovido peia prdeto enter-instituçiona] "Fábrica de ideias'

em 201 8). Em relação às orientações que realiza, nos Programas de Pós-Graduação em Antropologia Social e também em Ciências

Sociais, é preciso destacar que duas das dissertações que orienta foram defendidas no período(sendo que orienta ou co-orienta ainda

seis teses e-umã dissertaGgo). Supervisiona, ainda, uma pesquisa de pós-doutorado com bolsa FAPESP. Entre as doze pesquisas que

tentou ou co-oríeiitou(concluídas ou em andamento) durante o período do relatório, nove têm ou tiveram bolsa (uma FAPESP, uma

CNPq, sete CAPE$). Participou de sete projetos de pós-graduação âtnançiados que foram concluídos no período e participa de seis

prqetos de pós-graduação âmanciados ainda em andamento. A docente também participou de trinta e quatro bancas de exame como

titular ou suplente, incluindo três bancas de processo seletivo(seleção de teses e dissertações para premiações; seleção de doutorado

no PPGCS; e seleç.ão de doutorado no PPGAS). Organizou dezasseis eventos, voltados a estudantes de pós-graduação e graduação,

com destaque para dois fbmm permanentes(o primeiro sobre os trinta anos da promulgação da Constituinte e uma análise da atual

conjuntura, o següüldo sobre Terras Indígenas e Interesses Nacionais). A docente destaca, em especial, a organização de eventos

ligados ao Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena(CPEI), inclusive fora no hlstituto.

Em relação às atividades desenvolvidas em Pesquisa, a professora publicou dois artigos em periódicos especializados arbitrados de

circulação intemaciona], um artigo em periódico especializado arbitrado de circulação nacional, três artigos em periódicos

especializados nãa arbitrados. Também apresentou oralmente cinco trabalhos em eventos internacionais, além de ter puticipado em

quatro eventos científicos internacionais como debatedora ou coordenadora. Apresentou oralmente nove trabalhos em eventos

nacionais, e teve aüida nove participações em eventos nacionais como debatedora ou coordenadora. A docente ainda teve nove

produções relacionadas à divulgação científica(como enüevistas) e publicou uma apresentação de dossiê temático. Publicou também

um limo, um. capítulo de livro e um prefácio de livro. Elaborou(inclusive em parceria, no caso de prqetos amplos) cinco relatórios

técnicos de pesquisa. Além das pesquisa de pós-graduação já mencionadas neste parecer, também orientou três pesquisas de Iniciação

Científica
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É preciso., por fím, destacar que a docente realizou ativídades de pesquisa de três projetos ãnanciados. Com um auxílio à pesquisa

!guiar FAPESP conseguiu realizar tmbalho de campo entre os Palikur, na região das Guiadas(povo indígena entre os quais realiza

pesquisa lJá anos). Deste prQjeto, com reflexão sobre fronteiras transnacionais, traduções culturais e trans$omiações sociais, publicou

dois artigos de circulação internacional. Como resultados também 6omm produzidos dois relatórios de pesquisa e apresentações em

eventos ciendfícos. Participou ainda de outro prdeto com ãnanciamento FAPESP sobre o capítulo "Dos índios" da Constituinte de

í988. Resultaram deste prometo a publicação de um livra, um artigo e a participação em eventos cientíâcos(incluí)do um dos fóruns

permanentes mencionado). Por fim, desenvolveu um prQjeto de cooperação ínkmacional sobre os impactos da pandemia de. COVID-
19 entre os povos indígenas no Brasil.

A docente iria iniciar uma pesquisa de pós-doutoramento na Universidade da Caliüómia Berkeley, com âlnanciamento FAPESP, mas a

pandemia impôs um adiamento deste prdeto. É digno de nota que a prohssora õez um esforço considerável de diirulgação cientíÊlca

período, com destaque para o trabalho para denunciar violências e violações de direitos dos povos indígenas no BTasil aUalmenl

Participou de diversos fóruns e âez parte da Comissão de Assuntos ]ndígenas da Associação Brasi]eira de Antropologia entre 20]7 e

2019. A docente ressalta, ainda, a organização do dossiê "20 alhos de Ehología Indígena das Terias Baixas da América do Su1(1996-

2016)

No âmbito da extensão, Artionka Capiberibe exerceu atívidade como assessora de órgãos de fomento e instituições cientíÊlcas, bem

como foi parecerista de diversos periódicos cientíÊlcos. Redigiu dezanove pareceres, para proUetos, para periódicos e para revalidação

de diplomas. Organizou ou participou de dois cursos pela EXTECAMP: um que contou com apoio PREAC sobre "A língua nheengatu

e a presença indígena no Brasil", na região do Rio Negro, junto com professores indígenas; e um curso sobre "Democracia e Direitos

Humanos", junto a outros professores do IFCEI, voltada para docentes de instiHições de ensino cora da Universidade. Com apoio da

Diretoria de Culhra da Unicamp, coordenou um prqeto de confecção de um mural de pintura indígena no Prédio de Centros e

Núcleos do IFCH, que mobilizou estudantes indígenas e. não indígenas, bem como ousas pessoas da comunidade acadêmica. É

hndamenta] assinalar Q trabalho que a professora Capiberibe desenvolveu nos últünos anos, para auxiliar no ingressa, recepção e

pem)anuncia de estudantes indígenas. Ela ainda ajudou a elaborar a prova específica do vestíbular indígena e auxiliou na sua

.mplementação em 2018. O$ já mencionados fórum permanentes também têm caráter de extensão universitária, sendo eventos que

possibilitam ampliar o debate acadêmico para a sociedade.

Por fim, em relação às atividades administrativas e de gestão, a docente foi Diretora do CPEI entre 2017 e 2019(bor vinte e seis

meses), e, desde 2017, representante pelo Departamento de Antropologia na Comissão de Graduação em Ciências Sociais(por trinta e

seis meses). Sobre este üabalho administrativo, é preciso lembrar que o mesmo é imprescindível para a interlocução entre corpo

discente e docente, e é especialmente importante para estudantes indígenas, que atuallnente podem ter mais diÊlculdades de integmção

na vida universitária, por serem ainda poucos e apenas recentemente. ingressaram na IJnicamp via uma política voltada

especificamente à inclusão desta população em instituições de ensino superior no Brasil. Também fez parte da Comissão de Assuntos

Indígenas da ABA(por dezoito meses) e desenvolveu intenso trabalho junto aos órgãos da Unicamp pma a recepção de alunos

indígenas na universidade, atividades já mencionadas neste parecer porque também relacionadas a ousas esÊems de atuação.

Com a avaliação do trabalho de Artionka Manuela Goês Capíberibe no Ensina, na Pesquisa e na Extensão, especialmente, no caso

deste parecer, em relação às atividades da Pós-Graduação, dada a qualidade de sua produção e seu comprometimento com a Êomlação

de estudantes e pesquisadores, recomenda-se a aprovação de seu relatório de atividades docente.

CHRISTIANO KEY TAMBASCIA
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E C[ENCIAS HUMANAS

JOANA CABRAL DE OLIVEIRA
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

19/02/2021 10:53
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PARECER DA CONSELHO DOPAR:rAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado
000022

Comentários

Puecer sobre o relatório apresentado pela professora Artionka Manuela Goês Capibelibe, referente ao período de 01 de

outubro de 2017 a 30 de setembro de 2020, junto ao Departamento de Antropologia da Unicamp.

- ' "YT"-T''\"lV - . COM BASE NOS RELATOS ANTERIORES

Com relação à docência, na graduação. f'eram ministradas cinco disciplinas regNares (duas do
Núcleo Básico Comum e três e]eEivas) e cinco discip]inas individuais de orientação. 2 de]as
resultando em monogramas defendidas. Das disciplinas regulares, üês foram ministradas no curso
notum.o. N.a Pós-Graduação, a docente é credenciada eln dois Programas de Pós-Graduação do IFCH, em Anüopolagia

Social e em Ciências Sociais, nos qtlais a docente ministrou seis disciplinas no período. A oferta de disciplinas foi

prqudicada no ano de 2020 porque a docente havia programado licença, entretanto adiada em
hlção da pandemia da Covid-19.

Com relação à orientação, na graduação, além da orientação de duas pesquisas de Iniciação
Científica (] delas com bolsa FAPESP) citadas acima, a docente tem outras duas pesquisas de
Iniciação CientíülGa em andamento (l delas com bolsa CNPq). A docente orientou cillco PEDs:
sendo três em 2019/IS, em duas disciplinas, e 2 em 2018/2S, na mesma disciplina. Além dessas, a
docente orientou seis bolsas SAE no período, sendo cinco delas no período 2019-2020, quaüo delas
atribuídas a estudantes indígenas. Uma delas, intitulada "Tradição ou invenção: a projeção do
perspectivismo ameríndia no cenário de sua crítica e da virada ontológica", de Vector Abriu
Amante: íbi preJTliada com Menção Honrosa no ÃHJ>77 Prémio F'allxro Cas/f/üo de À40/20gra#ia, . eJm
2020. Na pós-graduação: a docente orienta ou co-orienta seis meses e uma dissertação: sendo duas dissertações
defendidas no período, além de supervisionar uma pesquisa de pós-doutorado com bolsa FAPESP.

Com relação à sua participação em projetos: a docente relaciona em seu relatório a participação
em 16 plojetos de ensino com financiamento e quatro sem íhanciamento, além da participação em
18 eventos e minicursos e a vedação de mn capítulo de livro(verbete), também \ünculados ao ensino
de Graduação. Na pós graduação: a docente parhGipou de sete pjajetps n]]anciados que foram concluídos ]lo

período, pemimecendo ainda seis prdetos ülnanciados em andaanento.

Com relação à pesquisa, relacionado ao seu prqeto regula FAPESP, a docente realizou trabalho de campo entre os

Palikur(entre os quais realiza pesquisa há anos), na região das Guianas, resultando em dois relatórios de pesquisa e

apresentações em eventos cientíãcos. Participou de outro prQjeto com ânanciamento FAPESP sobre o capítulo "Dos
Índios" da Constituinte de 1988, do que resultou uln dos Fóruns Pennanentes e o livro já citado. Por âm, desenvolveu uln

prometo de cooperação {ntemacional sobre os impactos da pandemia de COVID-19 eüü'c os povos indígena no Brasil. A
docente teve aprovado tatnbém finalltciamento FAPESP para uma pesquisa de pós-doutoramento na Universidade da
Califómia Berkeley, adiada em ftulção da paudemia.

Com relação aos produtos de pesquisa, a docente publicou dois artigos em periódicos especializados mbitrados de

circulação intemãcional,. um artigo em periódico especializado arbitrado de circulação nacional, três artigos em periódicos

especializados não arbitrados. A docente ainda teve nove produções relacionadas à divulgação cientíHtca e publicou uma
apresentação de dossiê temático. Publicou também um limo, um capítulo de livro e um prefácio de livro. Participou da,
elaboração de cinco relatórios técnicos de pesquisas coletivas.

Com relação às atívidades administrativa e de representação acadêmíca, destacam-se a sua
atuaçãó, desde agosto de 2017, como representante do Departamento de AJatropologia na Comissão
de Graduação do IFCH e, desde 2018, como membro do "GT Inclusão Indígena - Unicamp",
instituído pela Reitoria. Por meio dessas duas âlnções, a docente tem tido participação no processo
de elaboração das politicas de acolhimento dos estudantes de(haduação indígenas na Unicamp. A
docente contribuiu no tema também como leitura crítica e na elaboração das provas de Geografia dos
dois primeiros vestibulares indígenas da Unicamp, ocorridos em 2018 e em 2019. Fez parte, finalmente,
da Comissão de Assuntos Indígena da Associação Brasileira de Antropologia entre 2017 e 201 9. Foi Diretora, do CPEI
entre 2017 e 2019.
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Com relação à participação em bancas, na graduação: as duas inonograhas que orientou levaram a docente a o o 0 C) 2 3
participar, como presidente, em duas bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Graduação no
período. Na pós-graduação; a docente participou de trinta e quatro Danças de exa:.e como tinllar ou suplente
incluindo três brocas de processo seletivo(seleção de teses e dissertações para premiações; seleção de doutorado no
PPGCS; e seleç.ão dõ doutorado no PAGAS).

Com relação aos eventos acadêmicos, a docente orgmizou dezasseis eventos, voltados a estudantes de pós-graduação e
graduação. Também apresentou oralmente cinco trabalhos em eventos intemacionais, além de ter participado em quatro
eventos científicos intemacionais como debatedora ou coordenadora. Apresentou oralmente nove trabalhos em eventos

nacional.s, e teve ainda nove participações em eventos nacionais como debatedora ou coordenadora.

Com relação à extensão, a docente exerceu atividade Gamo assessora de órgãos de fomento e instituições científicas,

redigindo dezanove pareceres sobre prqetos, para periódicos e para revalidação de diplomas. Participou de dois cursos
pela EXTECAMP: uln que contou com apoio PREAC sobre "A língua nheengatu e a presença indígena no Brasil", jlmto

com professores indígenas; e um caso sobre "Democracia e Direitos Humanos", junto a outros professores do IFCH,
voltada para docentes de instituições de ensino fora da Universidade. Com apoio da Diretória de Culttua da Unicamp,

coordenou um proa eto de confecção de uln mural de pintwa indígena no Prédio de Centros e Núcleos do IFCH, que
mobilizou estudantes indígenas e não indígenas. Finahnente, merece destaque a sua participação na organização de dois
Fóruns Permanentes da UNICAMP, um sobre os trinta anos da promulgação da Constituinte, e outro sobre Terras
Indígenas e Interesses Nacionais.

n DOMÍNIOS EM QUE o DOCENTE $E SOBRESSAI

Deita-se o desempenho da docente nos domínios da extensão e da
administração e gestão.

RECOMENDAÇÕES OU SUGESTÕES DE MELHORIA DE DESEMPENHO

gê@ilíqÊqgÊ q!:êqii

lüiillAxwi4çXõibõlni: QilDÊlxaiyi ÉgÉÜsüMsAÊnE$cü? KsllÊÊ oii ecÊul i
yl$êNPÇl141mCÇÇÇNÇ®lPE$üXSllAliVIQ4P$$

Sem elementos para avaliação

Em síntese, ]lossa avaliação do relatório de Artionka Mannela Goês Capiberíbe no Ensino, ila Pesquisa e na Extensão é
pela recomendação da sua aprovação.

JOSE MAURICIO PAIVA A'NDION ARRUTI

IFCH/DA - INSTITUTO DE F:LOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

COSE MA'URICIO PAIVA ANDION ARRUTI
[FCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CiENCIAS HUMANAS
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Campinas, 23 de fevereiro de 2021

OF. DCP/IFCH ng 003/2021
000024

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

UNICAMP

Senhor Diretor

Solicito a V.Sa, providências necessárias para que seja
encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atividades Docente,

da Profa. Dra. RACHEL MENEGUELLO no período de lg/l0/2015 a 30/09/2020, o

qual foi aprovado Ad referendum da reunião departamento.

Atenciosamente

Profa. Dra. Rachei Meneguello

Matr. 15.279-0

Chefe de Departamento de Ciência Política

IFCH/UNICAMP

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

Telefones(191 3521 1573 T e-mail: cpolitic@unicamp.br
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado
000025

Comentários

O Relatório de Atividades Docentes de Rachel Meneguello evidencia sua miportante dedicação ao
IFCH, e à Unicamp, enfie outubro de 2015 e setembro de 2020. Este parecer se voltará para suas
atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência. a docente ministrou 3 discip]inas de Graduação no tota](HZ140-A, em
2015/2S; e HZ140 B, eln 2017/2S e 201 8/2S), sendo todas elas eleti\ as, c duas delas no período
nOtLUmo (HZ140.B. eln 2017/2S e 2018/2S). A docente [ambélTI ministrou ] disciplina de orientação
no período (tiZ703-Q). Em sua autoava]iação: a docente registrou que a pandemia da Co\ id-] 9
infelizmente .forçou o cancelamento de um novo oferecimento da disciplina HZ140-B, no período
soturno, que deveria ter ocorrido em 2020.

No que se refere a atividades de orientação, a docente se destacou, tendo concluído a orientação de 6
Iniciações Cientíâlcas no período, sendo 5 com bolsas Fapesp e l com bolsa PIBIC/CNPq. Mais
especificamente no campo das orientações ligadas à docência na Graduação, a docente orientou 2
PEDE e í PAD no período.

Merece destaque o prêmio de "Mérito Científico'', recebido pela docente pela orientação do trabalho
de Iniciação Científica de OEa\ io Catelano: no m17 (:ongreiso de /afcfaçâo Cíenrígica dü
LhTCd .\a) (2018)

O relatório apresenta ainda nunerosos "proletos de ensino" e "produções relacionadas ao ensino de
graduação'', dente os quais merecem destaque: sua atuação como editora da ReVÉs/a Opinião -Pzíó/!ca
ÍCESOP/IFCH/[Jnicamp), na obtenção de auxí]ios publicação; a organização das 3 audiências

públicas para debater a Política de Cotas da Unicamp(em outubro, novembro e dezembro de 2016);
e a organização dos seminários "Partidos e sistemas partidários subnacionais: casos e compaações'
Í19/04/2018) e "Democracia: popu]ismo e corrupção"(25.'] 1/'2019). Eln sua autoavaliação: a
docente destacou ainda a paüicipação de estudantes de Graduação nas atividades ligadas aos dois
Prajetos Temáticos Fapesp que ela coordenou no período.

Por todo o trabalho realizado; e o empenho demonstrado no âmbito da Unicamp e do IFCH:
recomendo a aprovação do relatório.

PEDRO PEIX'OTO FERREIRA
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PAMCER DA RELATOR OA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado
000026

Comentários

Ref.: Relatório de Atividades Docente

Interessado: Prosa. Dra. RACHEL MENEGUELLO

Programa de Pós Graduação em Ciência Política da Unicamp IFCH/Unicamp

Parecer: Aprovado

O relatório apresentado pela Professora RACHEL MENEGUELLO refere-se as atividades

desen\olvidas por ejR, no DepartanLento de Ciência Política e no PtóÉtáúà;llldd IPó:s-

g[$dy4$$$;:1 1ã#ã]i5Ç#êi#i]]Í] iPÕ]Bi]$$1iiBê] ]]!FÇ]H/Ç]lãiêãinp, no período entre outubro de 2015 e

setembro de 2020. Este relatório, conforme designação, irá se concentrar nas atividades

desenvolvidas na Pós-Graduação. Como é possível verificar a professora demonstra grande

comprometimento com as atividades da Pós-Graduação, tanto no que se refere ao ensino c

orientação, como também a pesquisa. Discutirem a seguir cada um dos itens.

No tocante a atividade de ensino na pós-graduação, a professora ministrou três disciplinas

para 4 tulhas, são elas: CP069 - Metodologia de Pesquisa em Ciência Política, CP060 -

Tópicos Especiais em Estado, Processos Política e Organização de Interesses 111 e CP061-

Tópicos Especiais Em Estado, Processos Políticos e Organização de Interesses IV. Vale

destacar que duas delas são disciplinas novas, "Reflexões sobre o populismo'' e a "Estudo

das üansições políticas para a democracia", e muito atuais, fornecendo aos alunos as bases

para uma densa reflexão sobre a colljuntura brasileira e internacional. A docente está

orientando 3 alunos no doutorado. E neste período concluiu a orientação de 3 doutorados e 4

mesüados. Sua média anual é superior à média da unidade, resultado que mostra o seu

comprometimento com a formação do corpo discente do Programa. Ainda é preciso

informar que a professora coordenou em 2017 uma escola avançada da Fapesp -- The São

Paulo School of Advanced. Science on Research Methods for üe Humanities. O que

possibilitou complementação na formação metodológica dos alunos do Programa, além de

atrair uma centena de pesquisadores estrangeiros e brasileiros para lnn rico debate sobre

metodologia nas Ciências Sociais.

Relatório de Ativídadcs Docente 50/55 !3/02/202'1 21; 17
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Rachel Meneguello, além de sua bolsa de produtividade, coordenou dois projetos temáticos

no período, um deles ainda em andamento. A docente ainda faz parte do comité gestor do

Instei:uto da Democracia e da Democratização da Comunicação que integra o Programa de

Instintos Nacioi)ais de Ciência e Tecnologia (INCA) do CNPq. Estes projetos

interinstitucionais tem um importante papel formativo, uma vez que envolvem alunos da

graduação e da pós-graduação. E resultaram em mais uma onda do Estudo Eleitoral

Brasileiro (ESEB), fonte essencial de dados sobre o Brasi]; uti]izado por pesquisadores

nacionais e internacionais, ainda, em uma produção de alta qualidade, e também tem

pennitidó o desenvolvimento de relações de longo prazo com pesquisadores de outras
instituições do Brasil e de fora do Brasil.

Rachel Meneguello tem um comprometimento impar com à Unicamp. Isso se mostra ao

longo de todo o seu relatório e nas mais diferentes atividades a que ele se refere. Não é

diferente com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. Ela atum e atuou de fomta

sistemática e competência como professora, orientadora e pesquisadora. ])e {omla que

recomendo a aprovação de seu relatório.

LUCIANA FERREIRA TATAGIBA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CiENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: 4provado
000028

Comentários

Ref.: Relatório de Atividades Docente

Interessado: Prosa. Dra. RACHel MeNeGUCLLO

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Ullicamp IFCH/Unicamp

Parecer: Aprovado

O relatório apresentado pela Professora RACHEL MeNeGUCLLO refez'e-se as atividades

desenvolvidas por ela, no Depaüamento de Ciência Política e no Pál$Ét141i êlllldêlii;?ós-

qtádiiàlGÊíg l çmililCiêhêíã iPqjítiéàildó :lFCH/Uhicãlnp, no período entre outubro de 2015 e

setembro de 2020. Este relatório, conforme designação, irá se concentrar nas atividades

desenvolvidas na Pós-Graduação. Como é possível \ eriülcar a professora demollstra grande

comprometimellto com as atividades da Pós-Graduação, tanto no que se refere ao ensino e

orientação, como também a pesquisa. Discutirem a seguir cada um dos itens.

No tocante a atividade de ensino na pós-graduação, a professora minisn'ou três disciplinas

para 4 ttmlas, são elas: CP069 - Metodologia de Pesquisa em Ciência Política, CP060 -

Tópicos Especiais em Estado, Processos Política e Organização de Interesses 111 e CP061-

Tópicos Especiais Em Estado, Processos Políticos e Organização de Interesses IV. Vale

destacar que duas delas são disciplinas novas, ''ReH-exões sobre o populismo" e a ''Estudo

das transições políticas para a democracia'', e muito atuais, fornecendo aos alunos as bases

para üma densa reflexão sobre a conjuntura brasileira e internacional, A docente está

orientando 3 alunos no doutorado. E neste período concluiu a orientação de 3 doutorados e 4

mestrados. Sua média anual é superior à média da unidade, resultado que mostra o seu

comprometimento com a formação do corpo discente do Programa. Ainda é preciso

informar que a professora coordenou em 2017 uma escola avançada da Fapesp - The São

Paulo School of Advanced Science on Research Methods for the Humanities. O que

possibilitou complementação na formação metodológica dos alunos do Programa, além de

atrair uma centena de pesquisadores estrangeiros e brasileiros para um rico debate sobre

metodologia nas Ciências Sociais.
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Rachel Meneguello, além de sua bolsa de produtividade, coordenou dois projetos temáticos

no período, um deles ainda em andamento. A docente ainda faz parte do comité gestor do

Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação que integra o Programa de

Instintos Nacionais de Ciência e Tecnologia (iNCT) do CNPq. Estes projetos

interinstitucionais tem um importante papel formativo, uma vez que envolvem alunos da

graduação e da pós-graduação. E resultaram em mais uma onda do Estudo Eleitoral

Brasileiro (ESEB), fonte essencial de dados sobre o Brasi], utí]izado por pesquisadores

nacionais e internacionais, ainda, em uma produção de alta qualidade, e também tem

permitido o desen\olvimento de relações de longo prazo com pesquisadores de outras
instituições do Brasil e de fora do Brasil

RFITTln

Rachel Meneguello tem um comprometimento impar com à Unicamp. Isso se mostra ao

longo de todo o seu relatório e nas mais diferentes atividades a que ele se refere. Não é

diferente com o Programa de P(5s-Graduação em Ciência Política. Ela atum e ateou de forma

sistemática e competência como professora, orientadora e pesquisadora. De forma que

recomendo a aprovação de seu relatório.

ANDREA MARCONDES DE FREITAS
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Ativídades Docente 53/55 23/02/2021 21:17



...N
PRDU

PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPAR:TAMENTAL / 000030

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Campinas, 22 de fevereiro de 2021

O Relatório de Atividade Docente (RAD) representou um passo importante na
instimciona[ização, transparência e a imprescindíve] a\-afiação do trabalho docente na
Unicamp. Nossa universidade ganhou muito com isso e é bom que mantenha essa prática.
Infelizmente, ainda há universidades brasileiras que não estabeleceram processos
semelhantes. Sem qualquer intenção, portanto, de criticar o RAD, sentimo-nos compelidos a
aülrmar que esse é um documento modesto para comportar a dimensão e a importância do
trabalho da professora Rachel Meneguello para a universidade ao longo de sua carreira e,
destacadamente, no período de 2015 a 2020 ao qual se rede:re este relatório. Em todos os
campos de atividade como docência, pesquisa, orientação, administração académica,
relações interinstitucionais e outras, Rachel Meneguello apresenta atuação destacada. A
leitura dõ seu substancioso relatório evidencia a justeza das considerações que aqui
fazemos. De resta, as avaliações apresentadas pela Comissão de Graduação e de Pós-
Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) sintõtizan] os números, a
importância e a multiplicidade de realizações da professora no período compreendido por
este relatório. Não seremos redundantes. Apenas recomendamos, enfaticamente, a sua
aprovação e nos congratulanlos com a colega.

Andando Boato Jr

Professor titular de Ciência Política, IFCH

ARMAN'DO BOATO JUNIOR
IFCH/DCP - !NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docenl 54/55 23/02/2021 21:17
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PARECER DA CONSELHO DEPAR:TAMENTAL / INTEGRADO 000031
Conclusão: Áprot'ado

Comentários

O Relatório de AEividade Docente ÍRAD) representou um passo importante na
institucionalização, transparência e a imprescindível avaliação do trabalho docente na
Unicamp. Nossa universidade ganhou muito çom isso e é bom que mantenha essa prática
Infelizmente, ainda há universidades brasileiras que não estabeleceram processos
semelhantes. Sem qualquer intenção, portanto, de criticar o RAD, sentimo-nos compelidos a
afirmar que esse é um documento modesto para comportar a dimensão e a importância do
trabalho da professora Rachel Meneguello para a universidade ao longo de sua carreira e,
destacadamente, no período de 2015 a 2020 ao qual se refere este relatório. Em todos os
campos de atividade como docência, pesquisa, orientação, administração académica,
relações interinstitucíonais e outras, Rachel Meneguello apresenta al:uação destacada. A
leitura do seu substancioso relatório evidencia a justeza das considerações que aqui
fazemos. De resta, as avaliações apresentadas pela Comissão de Graduação e de Pós-
Graduação do Instinto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) sintetizam os números, a
importância e a multiplicidade de realizações da professora no período compreendido por
este relatót'io. Não seremos redundantes. Apenas recomendamos, enfaticamente, a sua
aprovação e nos congratulanos com a colega.

ALVARO GABRI.EL BIAN'C.HI MENDEZ
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
UNICAMP

000032

Campinas, 23 de fevereiro de 2021

Ofício DS .n9 02/21

ASSUNTO: Relatório de Atividades Docentes

Senhor Diretor

Encaminhámos para aprovação da Congregação o Relatório de Atividades
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado
000033

Comentários

O Relatório de Atividades Docentes de Bárbara Geraldo de Casão evidencia sua intensa
dedicação ao IFCH, e à Unicamp, entre setembro de 2017 e agosto de 2020. Este parecer se
voltará para suas atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência, o docente ministrou 3 disciplinas de graduação no total, sendo
2 do Núcleo Básico Comum (HZ ] 58 e HZ258); e ] eletiva (líZ854.). Dessas 3 disciplinas: 2
foram oí'erecidas no período notumo (HZ] 58 e HZ854), e duas falam oferecidas pela
primeira vez pela docente (HZ258 e HZ854). A docente também ofereceu 3 disciplinas
inda\ ideais de orientação duraJite o período (HZ701 , HZ702 e HZ703), sendo que 2 delas
resu[taram em Monograí]as de Gradação (HZ70] e HZ702)

No que se refere a atividades de orientação, a docente concluiu a orientação de 9 pesquisas
de Iniciação CientíHlca (2 com bolsa FAPESP, 4 com bolsa SAE e 3 com bolsa PIBIC)
Mais especi6cameóte no campo das atividades ligadas à docência na Graduação, a docente
orientou o üabalho de 5 PADs e de 2 PEDE.

A docente participou, como membro titular, de uma banca de Trabalho de Conclusão na
Graduação.

No que se refere a produções ligadas ao ensino de Graduação, a docente participou da
organização de 2 minicursos (um deles minisn-ado pelo pesquisador estrangeiro Edar G
Cruz), 4 sessões do Cíc/o C/ne Soc/o/agia.' R(pe;zsa zdo o À'ordesfe" e 2 workshops com as
convidadas estrangeiras Catherine Gomos e Anne canis.

Cabe ainda destacar a busca, expressa pela docente em sua autoavaliação, por construir uma
interface mais direta com a modalidade de Licenciatura, envolvelldo questões de ensino e
didática nas atividades de avaliação das disciplinas obrigatórias oferecidas na Graduação.

Por todo o üabalho realizado, e o empenho demonsüado, no âmbito da graduação:
recomendo enfaticamente a aprovação do relatório .

CEDRO PEIXOTO FERREIRA
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado
OQ0034

Comentários

A atuação da Profa. Bárbara Castro no PPGS caracteriza-se por uma intensa
dedicação e resultados de excelência em todas as dimensões correspondentes ao
trabalho em pós-graduação: produção científica. orientações, oferecimento de
disciplinas, atívidade de gestão (especialmente como coordenadora do PPGS),
participação em bancas e realização de eventos.

Os números apresentados no relatório, tanto em termos absolutos quanto
relativos, comprovam a avaliação acima. Entre eles, destaco: orientação de 4
mestrados e l doutorado com dissertações e tese já defendidas e 10 orientações
em andamentos; oferecimento de disciplinas e alunos matriculados na média ou
acima da média da unidade; produção científica que se distribui em diversos
formatos (artigos, papers, capítulos de livro etc.) e, com isso, repercute de forma
mais qualitativa no campo de estudos a que se dedica. Números que precisam ser
avaliados também no contexto da carga extra das atividades como coordenadora
do programa.

Também é importante destacar que a Profa. Bárbara Castra tem realizado seu
trabalho de gestão do PPGS em um contexto muito adverso marcado por
modificações abruptas por parte de instâncias superiores da Capes que dificultam
sobremaneira um planejamento mais eficiente do programa. A despeito das
dificuldades, a profa. Bárbara Castra tem participado de forma intensa de todos
esses processos e feito um diálogo constante com os demais professores/as do
programa de modo a encontrar soluções criativas aos desafios a que temos sido
expostos, o que tem feito com muito êxito e competência.

Importante igualmente ressaltar sua enorme participação (52) em bancas de
avaliação (qualificações e defesas). É um sinal inegável de reconhecimento dos/as
colegas da competência e importância da professora na formação de novos/as
pesquisadores/as, condição que conquistou em razão de sua já potente
contribuição teórica e metodológica a áreas de pesquisa na Sociologia,
especialmente trabalho e questões de gênera.

Esse aspecto de sua atuação também se expressa em iniciativas (pesquisas no
exterior, eventos, organização de publicações voltadas para pós-graduandos/as
eEc.) que fomentam a produção científica do programa e criam redes de
colaboração muito importantes para os projetos de internacionalização.

Por fim, destaca-se a sua participação cuidadosa e decisiva para acolhimento,
acompanhamento e encaminhamento de denúncias de assédio sexual que. ao fim,
levaram à exoneração de ex-professor do programa. Um trabalho difícil, que pouco
aparece em índices gerais de desempenho e que afeta de muitas formas nossa
atuação profissional, mas que podem gerar, como têm gerado, resultados futuros
fundamentais no sentido de ampliação de espaços seguros para o trabalho de
mulheres na academia.

Pelo exposto, considero aprovado o relatório da Profa. Bárbara Castro relativo à
pós-graduação e destaco a excelência e comprometimento irrestrito com o serviço
público que marca sua trajetória profissional.

NAVIO MACHADO CAVALCANTE
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado
000035

Comentários

A Coordenação do Programa segue o parecer emitido pelo Relator.
abaixo

reproduzido

A atuação da Profa. Bárbara Castra no PPGS caracteriza-se por uma Intensa
dedicação e resultados de excelência em todas as dimensões correspondentes ao
trabalho em pós-graduação: produção científica, orientações, oferecimento de
disciplinas, ativídade de gestão (especialmente como coordenadora do PPGS),
participação em bancas e realização de eventos.

Os números apresentados no relatório, tanto em termos absolutos quanto
relativos, comprovam a avaliação acima. Entre eles, destaco: orientação de 4
mestrados e ]. doutorado com dissertações e tese já defendidas e 10 orientações
em andamentos; oferecimento de disciplinas e alunos matriculados na média ou
acima da média da unidade; produção científica que se distribui em diversos
formatos (artigos, papers, capítulos de livro etc.) e. com isso, repercute de forma
mais qualitativa no campo de estudos a que se dedica. Números que precisam ser
avaliados também no contexto da carga-extra das atividades como coordenadora
do programa.

Também é importante destacar que a Profa. Bárbara Castra tem realizado seu
trabalho de gestão do PPGS em um contexto muito adverso marcado por
modificações abruptas poí parte de instâncias superiores da Capes que dificultam
sobremaneira um planejamento mais eficiente do programa. A despeito das
dificuldades, a profa. Bárbara Castro tem participado de forma intensa de l:idos
esses processos e feito um diálogo constante com os demais professores/as do
programa de modo a encontrar soluções criativas aos desafios a que temos sido
expostos, o que tem feito com muito êxito e competência.

importante Igualmente ressaltar sya enorme participação (52) em bancas de
avaliação (qualificações e defesas). É um sinal inegável de reconhecimento dos/as
colegas da competência e importância da professora na formação de novos/as
pesquisadores/as, condição que conquistou em razão de sua já potente
contlribuição teórica e metodológica a áreas de pesquisa na Sociologia,
especialmente trabalho e questões de gênero.

Esse aspecto de sua atuação também se expressa em iniciativas (pesquisas no
exterior, eventos, organização de publicações voltadas para pós-graduandos/as
etc.) que fomentam a produção científica do programa e criam redes de
colaboração muito importantes para os projetos de internacionalização.

Pór fim. destaca-se a sua participação cuidadosa e decisiva para acolhimento,
acompanhamento e encaminhamento de denúncias de assédio sexual que. ao fim,
levaram à exoneração de ex-professor do programa. Um trabalho difícil, que pouco
aparece em índices gerais de desempenho e que afeta de muitas formas nossa
agua.çãó profissional, mas que podem gerar. como têm gerado, resultados futuros
fundamentais no sentido de ampliação de espaços seguros para o trabalho de
mulheres na academia.

Pelo exposta. considero aprovado Q relatório da Profa. Bárbara Castra relativo à
pós-graduação e destaco a excelência e comprometimento irrestríto com o serviço
público que marca sua trajetória profissional.
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NAVIO MACHADO CAVALCANTE
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS'

ROBERTO LU'lZ DO CARMO
IFCH/DD - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório dc Atividadés Docente 46/49 24/02/2021 08:40



PFÜ.ntnonlAoe
:psailmwieün tniW6}HRlo

PARECER DA RELATOR DA(o) CONSELHO DEPAR:rAMENTAL /
INTEGRADO 00003 '7
Conclusão: .Aprovado

Comentários

O Relatório apresentado pela Prata. Dra. Bárbara Gerando de Castra,
referente ao triênio 2017/20, é exemplar da dedicação demonstrada pela
docente em todas as atividades concernentes à vida acadêmica, e
estampam sua efetiva dedicação e clara competência.

Trata-se de uma jovem professora, que ingressou no IFCH/UNICAMP

há menos de seis anos (outubro de 2014) e que. pela amplitude, rigor e
seriedade de suas atividades, apresenta um perfil, vale dizer, que é
apropriado à aqueles/as que se encontram há mais tempo na universidade.

Seu Relatório é também pressão efetiva do que estamos indicando:
suas atividades de formação, tanto na graduação, quanto na pós-
graduação, são louváveis. Orientou várias monografias, trabalhos de
iniciação científica, dissertações de mestrado, teses de doutorado, em uma
dimensão expressiva, sendo que a originalidade e criticidade dos temas
ganha relevo

Seus cursos foram sempre qualificados, fortalecendo a feliz tradição e

rigor que marca os cursos de graduação e pós-graduação em sociologia do
IFCH/UNICAMP. Do mesmo modo, sua dedicação é visível e perceptível por

seus/suas colegas de Departamento.

Neste universo, além de inúmeras atividades didáticas e em
comissões de trabalho, a Profa. Bárbara vem desempenhando com grande

qualidade e competência, a coordenação do Programa de Pós-graduação
em Sociologia, o que corrobora a competência presente no conjunto de suas
atividades.
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Sua produção acadêmica é ampla e significativa, tendo em vista o
conjunto de atividades em comissões e coordenações que exerceu (e vem
exercendo), de modo que, também sob este aspecto, suas atividades são
extremamente meritórias, tendência que também se repete em sua

produção científica, que sabe combinar originalidade, rigor e perspectiva
crítica, quer nas reflexões em teoria social, sociologia do trabalho e nas
questões, cada vez mais centrais, que tratam da temática de género. Sua
abrangência e inserção, nacional e mesmo internacional, corroboram esta

outra qualidade que merece destaque em suas atividades.

000038

Desse modo, a avaliação, tanto no universo quantitativo, quando
qualitativo, do conjunto do Relatório da Profa. Dra. Bárbara Castra, é plena
e, finaliza que sua contribuição para que o Departamento de Sociologia do
IFCH/UNICAMP, como indicamos acima, dará continuidade e auxiliará na

trajetória de destaque do nosso Departamento de Sociologia.

Relatório, então, aprovado com distinção

Prof. Dr. Ricardo Antunes

Depto. Sociologia

IFCH - Unicamp

RI.CA.RDO LUIZ COLIRO ANTUN'ES
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPAR:lAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: .4prov'ado
000039

Comentários

Como já emiti o parecer em nome da Comissão de Pós-Graduação, destaco,
nesse momento, que as características amplamente positivas do trabalho da
Prof.a. Bárbara Castro ali descritas foram também reconhecidas nos outros
âmbitos de sua atividade: intensa e qualificada atuação nos cursos de
graduação, produção científica expressiva tanto em termos quantitativos
quanto qualitativos e partipação efetiva e dedicadas em comissões,
coordenações e órgãos internos da Unicamp e com alcance em associações e
órgãos acadêmico-científicos externos.

Em boa parte do período retratado no relatório, mantive com a Prof.a. Bárbara
um trabalho conjunto administrativo que permitiu bons reputados tanto ao
Departamento quanto ao Programa de Pós-Graduação. Sua conduta sempre
colaborativa foi essencial para o ambiente de trabalho e motivação dos colegas
do departamento.

É também importante ressaltar que os trabalhos já publicados e a agenda de
pesquisa da Prof. Bárbara Castro mostram uma trajetória acadêmica em franca
consolidação e com perspetivas de novos resultados altamente promissores
para as áreas de trabalho e estudos de gênero, o que nos permite sugerir, pela
potencialidade implicada. uma priorização ainda maior de tempo nesse campo
para o próximo ciclo.

Enfim. o relatório evidencia um efetivo comprometimento com o serviço público
do ensino superior e a atuação de uma professora e pesquisadora com quem se
tem a satisfação de trabalhar. pesquisar e pensar conjuntamente.

NAVIO MACHADO CAVALCANTE
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado
QQ0041

Comentários

O relatório apresentado pela professora Leira da Costa Ferreiro aponta para a
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apresentado revela com nitidez o compromisso da professora com a
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Por essas razões é que se considera o relatório da docente aprovado, com

êhliàééljlhàjjjêkcelêhêià ijdjó:jjiüàjj:eójú fiUqiiéãó: bá:iãl lió$1 1fPif?éi ? á ql$illibq

érâdlq:qjÉêQ $Çi$1:iüqqliíl:àEüá iÜQi: lfÇU:

BÁRBARA GE.RALDO DE CASTRO
IFCH/DS ' INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente 68/72 24/02/2021 08:43
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO 000043
Conclusão: ,Aprovado

Comentários

O Relatório de Atividades Docentes de Leila da Costa Fen'eira evidencia sua importante dedicação
ao IFCH, e à Unicamp, entre outubro de 2017 e setembro de 2020. Este parecer se voltará para suas
atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência. a doceJlte minisbou 5 disciplinas de Graduação no total(HZ159 AI
HZ259-A: HZ354-A; HZ75 1-A. em 2017/2S e 2019/] S), sendo todas elas eleEivas, todas no período
diumo. A docente também ministrou ] disciplina de orientação ilo período (HZ701 B), que resultou
em uma Monogra61a

No que se refere a atividades de orientação, a docente orientou 2 PEDE no período.

O relatório da docente ainda indica dezenas de "projeLos de ensillo" e "produções relacionadas ao
ensino de graduação": do quais caberia destacar: o livro O desq/io das mzfdn/zc.as c//ma 'f/cas. Os
casos Brasa/ e C/zí/zcz (Pago Editoria]. 20] 7), organizado pela docente e no qual ela aparece como
autora de 3 capítulos; e "Sociologia Ambiental e Mudanc,as Clima'ligas : desafios do presente e e
do flituro". apresentação da docente no Prosa Soc/o/óg/ca(evento periódico do Departamento de
Sociologia) em outubro de 2020.

E importante enfatizar a enomie capacidade de trabalho e produção da docente na Pós-Graduação:
no campo de publicações, e na intemacionalização, que se reflete positivamente também no âmbito
da Graduação. Nesse sentido, em sua autoavaliação, a docente destacou que estudantes de
Graduação participam de seu laboratório de pesquisa no NEPAM (LABGECT), tendo assim cantata
com atividades de P6s-Graduação

Por todo o trabalho realizado, e o empedlo demonstrado no âmbito da Unicamp e do IFCH
recomendo a aprovação do relatório.

PEDRO PEIXOTO FERREIRA
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Ativídades Docente 24/02/2021 08:43
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DOPAR:TAMENTAL /
INTEGRADO 000Q44

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

O relatório apresentado compreende as atividades da profa. Leila da Costa
Fen'eira entre outubro de 2017 e setembro de 2020. No período, a professora
manteve o rlível elevado de sua produção intelectual, bem como de seu
trabalho docente. Amuou na graduação em Ciências Sociais ministrando 06
disciplinas, orientados 02 estudantes no Programa de Estágio Docente (PED),
bem como 01 monografia. Sua inserção na Pós-Graduação também demonstra
a a]ta performace do traba]ho da docente. tendo ministrado ].3 disciplinas e
orientado 08 teses de doutorado e 03 dissertações de mestrado no período. Em
andamento, possui ll doutorados e 03 mestados, com financiamento de
variadas agências de fomento.

No período, a professora Leila também deu continuidade a uma das principais
caracterísEícas de sua carreira acadêmica: a atuação e a liderança em redes
multidisciplinares e transnacionais de pesquisa. A docente é responsável, por
exemplo, pelo prajeto CAPES/Print " Dimesões Humanas e Ecológicas das
Mudanças Ambientais e Climáticas e as Políticas Públicas''. Atum. ainda. como
pesquisadora principal no Projeto Temático FAPESP "Segurança Alimentar e Uso
da Terra: O desafio do Telecoupling

O relatório apresentado indica uma carreira acadêmica muito sólida. fortemente
internacionalizada e com produção intelectual de alto impacto em sua área de
atuação. Destaque não apenas para a alta produtividade da professora. no que
se refere à publicação de seus resultados de pesquisa em artigos científicos e
livros, mas para sua contribuição intelectual em temas de fronteira de inovação
para a Sociologia. tais como as mudanças climáticas e a sustentabilidade. por
exemploe

O relatório apresentada demonstra o mérito acadêmico da professora Leila em
mais um ciclo de trabalho, bem como indica seu renovado comprometimento
com a produção do conhecimento. Por tais razões, recomendo a aprovação
deste relatório.

MARIANA MIGGIOLARO CHAGURI
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atívidadcs Docente 71/72 24/02/2021 08;43
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: .Aprovado
000045

Comentários

Como ressaltado no parecer da relatora do Conselho DeparEamental, o relatório
da Prof.a Leila da Costa Ferreira "indica uma carreira acadêmica muito sólida,
fortemente internacionalizada e com produção intelectual de alto impacto em
sua área de atuação'

Os pareceres das comissões apontam a importância e relevância das atividades
de docência e pesquisa da Prof.a. Leira. especialmente no campo científico da
Sociologia Ambiental, área em que a professora se destaca como referência
nacional e internacional, potencializando as estratégias de internacionalização
do programas de pós-graduação em que participa e da própria Unicamp-

Sua expressiva produção em âmbito internacional revela uma trajetória de alto
desempenho e com profundas marcas na constituição de agendas de pesquisa
promissoras nos programas de pós-graduação em que atua.

Por fim, aos aspectos já apontados, ressalto, como chefe de departamento e
pertencendo a uma geração mais nova de docentes, o papel muito importante
cla Prof. Leira em apoiar essa nova geração em diversos âmbitos do trabalho
acadêmico e administrativo, sempre nos motivando e orientando em momentos
em que sua experiência se mostrou muito relevante no âmbito coletivo.

SAVIO MACHA:DO CAVALCANTE
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente 24/02/2021 08:43
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

c C.Êências Humanas

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Campinas, 23 de fevereiro de 2021

DS .Ro 01/21

Ref. renovação de vínculo de Professora Colaboradora

Senhor Diretor

Encaminha a Vossa Senhoria, para apreciação da Congregação, o relatório de atividades

2019-2021 e a solicitação de renovação do vínculo de Professora Colaboradora da Prof;. Dr'.

Égide Rufai Bastas. a partir de 04/04/2021 , pelo prazo de 02 anos. (Processo n' 09-P-1561/1989)

Informo ainda que o relatório, assim como a renovação do vínculo, foram aprovados

ad neáemndum do Departamento de Sociologia.

Atenciosamente

Ü«0?üün ]

í:'rof'. D]'. Sávio/Maca)ado Ca\:a ü
M&t:Fiel la: 306)6{)8

(:l efê do Dei3Íe} cie Soçioiog!

limo. Sr

Prof.Dr. Alvará Gabrtel Bianchi Mendez

D.D. Díretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas IFCH

UNICAMP

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

Telefone j191 3521 1576 e-mail; ifchsoci@unicamp.br



g%.
-%-P''

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS f

í'-'''lt "'.}.,:. .

UNICAhdP DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
C:;énüíüb I'iuioan.as

00004?

Campinas, 04 de fevereiro de 2021

Ofício DA / IFCH n' 003/2021

ilha. Sr.

Prof. Dr. ,{!paro Gabriet Biauchi
Diretor - iFCH
UNiCÁMP

Senhor Diretor.

Encaminho, para apreciação pela Congregação do IFCH, o pedido de encerramento do víilcuio da

Profa. Dra ANDREA SCHVARTZ PORES no programa de Prof'essor Colaborador da UNICAMP; junto ao

Departamento de Antropologia/IFCH. A professora esteve vinculada ao programa pejo período de

25/abril/20 1 7 a 3 14aneiro/2021

Informo ainda que o encerramento do vínculo foi aprovado pelo Departamento de
Antropologia/IFCH, em reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2020, e a professorajá apresentou

relatório de atividades referente ao período de vínculo.

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

Cordialmente

lEmE.9a fü$éãXü leio Püi#a ,Aüdioa~An'liga
M:ãkNCÜl&l$g âii)$2i@$

:ChMw ÜDe©al'tameii#n@eÂa úPQ ülgk
Wca #l'ÜWle&$iP

f' \ .r

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

Telefones (] 9) 352] ] 572 e-mail: dantropo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMP.INAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

tJíylCA h4P DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

000048
Campinas, 08 de fevereiro de 2021.

Oficio DA / IFCH n- 005/202 1

limo. Sr.

P}'of. D}'. Alva'o Gaba'iel Biailchi
Diretor - iFCli
UNiCÁMP

Senhor Diretor.

Encamillho ao senhor o pedido de encerramento do vínculo da Prosa. Dra CAROLINA PARREIRAS

SILVO no programa de Professor Co].aborador da UNICAMP, junto ao Departamento de Antropologia/IFCH.

A professora esteve vinculada ao programa pelo período de 0 1/maço/20 1 7 a 28/fevereiro/2021

Informo aíilda que o encerramento do vínculo foi aprovado pelo DepaMamento de
Antropologia/IFCH, em reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2020.

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

Cordialmente

{ '-.

fküf. Bh lõsê üuMüíü ? vü Âfiãiõ ÂwKM
$ ã.tüÊ &üaÜ39]1ÊÜ8:

!bege;@ú;PÉpw@m a#wdéÂa18©püü#$
Irem / ©NiÜÃMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP: 13083-896
Telefones C] 9) 3521 1572 - e-mail: dantropoGaunicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE .ANTROPOLOGIA

Ci;êü;õ;ãü t:lbnanõs

00004y
Campinas, 02 de fevereiro de 2021

OF. DA/l:fCH n' 001 /2021

J/mo. Sr.

ALvARá GABRIEI BJANCHI MENDEZ

Diretor do IFCH

Universidade Estadual de Campinas

Senhor Diretor

Encaminho pelo presente, para apreciação pela Congregação do IFCH.

o ingresso de FRANCISCO PAOLO VIEIRA MIGUEL junto ao programa de Pesquisador de

Pós-Doutorado da UN]CAMP, por 02 anos, a partir de 01/03/202] a 28/02/2023,

vinculado ao Departamento de Antropologia, sob supervisão da Profa. Dra. lsadora Lins

França

Informo que a presente solicitação foi aprovada ad referendum pela

chefia do Depfo. de Antropologia/IFCH. e será homologada na próxima reunião

departamental ordinária

Cordialmente

Í üt ;lãs&lMê ã k vü ÁIÜâüi :&fw6
MátÜ MÕ:'Üe;:ã032$&.;

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones (] 9) 352] 1572 e-mail: dmtropo@tüicamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNIDA hãP DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

000050
Campinas, 23 de fevereiro de 2021

O$cio DA / IFCH n' 006/2021

itma. Sr.
Prof. Dr. A vara Gabfiel Bia lchi
Diretor - IFCH
UNICÁMP

Senhor Diretof.

Eltlcaminho para apreciação da Congregação o pedido de ingresso do Prof. Dr DEOLINDO NUNES

DE BERROS (IJNILAB) llo programa de Pesquisador de Pós Doutorado (PPPD) da UNICAMP: jtmto ao

Depaitanento de Antropo[ogia/IFCH; pe]o período de 0]/maio/2021 a 3]/dezembro/2021, sob

supervisão do Prof, Dr. Ornar Ribeiro Thomaz.

Informo ainda que esta vinculação foi aprovada ad rc /ererzdzl?m pela chefia do Departmnento de

Anüopologia/IFCH, e será homologada na próxima reunião departamental.

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

Cordialmente

,!:LÚÁ....Àü'
Prof. l)n luso htanrlciü Pala Antlian Armei

NlalHnilõ nR 3012DG

Chefe da !tPpürtamentü üe ilntropoloHia
IFCH / ÜNltAMP

limo Dg.:lüsé:h#aürf Ü:PálIO AÜiliüa.Afi©t$
Ma&ÍCÍHa,ü9 3Ü:ã!;Ü6

ÜÊefÊ~db: Ü#Úãi: Üaeúb):. é..A1ltt'@lÊMâü©&

ÊFeH /;üNleAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] 00 - Campinas/SP - CEP; 13083-896
Telefones Cí9) 352] 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

SECRETARIA DE EVENTOS
UNICAh4P

000051
22 de Fevereiro de 2021Campinas:

Ofício Extensão/IFCH n' 001/202 '1

Rej : Prestação de C':otttas Cottvênio 927. 9

limo. Sr.
Prol. Dr. Áivaro Gabriel Bianchi Me7idez
i)iretor - IFCH

Senhor Diretor

Encaminho para apreciação da Congregação do IFCH, os relatórios de Prestação de Contas do

Convênio 927.9 - Extensão/IFCr] referentes aos anos de 2018 e 2019

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

Cordialmente

Profa. Dra. Taniele Rui
Matrícula n' 310563

Coordenadora de Exte nsão
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rt.ta Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telefones (] 9) 3521 160] -- e-mail: seGeven@uliica\np bi'
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE F[LOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COORDENADOREA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CG-IFCH 15/2021 Campinas, 02 de fevereiro de 2021.
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ASSUNTO: APROVAÇÃO RELATORIO FINAL PROF. ESPECIALISTA VISITANTE -- MONISE

PIANÇO

Prezado Diretor

Encaminhámos para apreciação da congregação o relatório final de atividades

elaborado pelo Professor Especialista Visitante em Graduação, Monise Pianço, e o
relatório final de atívídades elaborado pela coordenadoria de graduação em Ciências

Sociais, sobre o Programa Professor Especialista Visitante referente ao l9 semestre de
2020

Praia. Dm. foice Meio Vieira
Coordenadora de Gmduação - Ciências Sociais

Ullicamp - Matrícula 300504

limo. Sr.

Prof. Dr. Álvaro Bianchí

Diretor dó IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Unícamp -- Universidade Estadual de Campinas

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

Telefones: IZ9) 3521 1577/(19) 3521 1944 -- e mail: gradifch@unicamp.br
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RELATÓRIO DO PROFESSOR VISTANTE

PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE DE GRADUAÇÃO

Nome: Monise Fernandes Picanço

Curso: HZ658 Técnicas de Investigação empírica ll

Descrição detalhada das atividades realizadas

Foram realizados 18 encontros com alunos, dos quais apenas um foi presencíalmente, entre 10 de
março de 2020 e 23 de agosto de 2020.

Os encontros online tinham duração de cerca de 2h e foram de três tipos. Plantões de dúvida
semanais, de forma sincrónica, que permitiam que os alunos díscutissem o material da semana

Realização de apresentações expositivas - práticas e teóricas, com discussão sincrónica sobre o que

estava sendo apresentado e apresentação de seminários de convidados sobre diferentes temas (ação

afirmativa na universidade e análise qualitativa). Com exceção dos plantões de dúvida, todas as
atividades sincrânicas eram gravadas e disponibilizadas aos alunos através da plataforma classroom.#

Além destes encontros, foram gravados, sobretudo na parte mais teórica do curso, vídeos com a

apresentação do conteúdo com duração de até uma hora, que eram disponibilizados up dia antes do
plantio de dúvida. Os alunos também podiam enviar respostas a exercícios orientados sobre as
discussões teóricas.

A realização de uma análise empírica - partindo de uma pergunta de pesquisa - por cada aluno foi
mplementada no curso. Para isso, foram passadas quatro atividades. Uma primeira, em que o aluno

apresentava sua questão de pesquisa, uma pequena pesquisa sobre o tema e quais materiais iria analisar. A

segunda, em que, a partir de um material já apresentado, o aluno indicava quais seriam os códigos com os

quais la trabalhar e como iria utiliza los para a codificação. Por fírR, eles puderam realizar ainda mais duas

atividades - agora com o software atlas.ti -- onde apresentaram seu modo de codificar e, depois disso, suas

primeiras análises a partir da codificação realizada no programa. Cada um desses materiais foi corrigido e
devolvido aos alunos buscando sugestioná-los a novas buscas sobre o tema ou aprofundar sua análise.

Além das aulas oferecidas dentro do curso, pude ainda apresentar uma oficina sobre análise de dados
qualitativos utilizan.dó atlas.ti para o Programa de Pós Graduação em Política Científica e Tecnológica, do

Instituto de Geociências da UNICAMP. A palestra, de duração de 2 horas, está disponível no Youtube, e
pode ser visualizada através deste link: https://vouty:bQ/O?çQpVQbQÇPy

:Aqueles alunos para os quais o horário de aula se tornou inviável devido a quarentena (ex: mãe com filhos pequenos), encontros

especi.alisados também foram promovidos, e tira-dúvidas por e-maít também foram instauradas.

Tempo de dedicação ao projeto: Foram cerca de 50 horas de atividades de interação direta com a
graduação, entre plantões de dúvida, gravação de vídeos e aulas sincrânicas. Além destas, atividades de

correção, preparação de aula e revisão das atividades a serem realizadas durante a pandemia somaram
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cerca de 50h

Número de alunas beneficiados em cada atividade: Devido a pandemía, a turma, que tinha
originalmente 13 alunos, sofreu com o trancamento de alunos. Assim, as atividades do curso

beneficiaram pelo menos 6 alunos de graduação, uma delas da linguística, e dois alunos de pós
graduação jouvintes). Já na oficina oferecida online, cerca de 40 alunos da Unícamp participaram da

apresentação, sendo que o vídeo está hoje com cerca de 300 vísualízações no Youtube.

Ém caso de particlpàçã ó éü íiàbàihÓI de Conclusão de Curso e coorientação de projetos de pesquisa e
extensão, apresentar detalhadamente as informações sobre os profetas, sua participação nos mesmos

e os nomes dos orientados: Não participei destas atividades.

Análise do impacto de subi àiiijiaádéê iàbiê o curso de graduação: houve impacto qualitativo
substantivo entre os alunos que puderam participar do curso. As discussões teóricas colaboraram para

assentar pressupostos metodológicos importantes da análise qualitativa. Os alunos puderam avançar

no seu conhecimento sobre a pesquisa empírica, aprendendo mais sobre como formular questões de

pesquisa, pensar um objeto de análise e quais ferramentas e pressupostos metodológicos utilizar para

codificar .seu material qualitativo. O curso permitiu ainda a t.roca de experiências sobre as dificuldades

com o processo de análise prática entre os alunos. Em conversa com os alunos ao final do curso, soube

que pode contribuir ainda para a construção de projetos de mestrado e análise de suas iniciações
científicas, dissertações e teses.

Sugestões para melhoria do programa e outras informações que julgar pertinente ao seu projeto

A panderhia trouxe impactos negativos para o curso. Originalmente pensado para realização de atividades

em grupo em um mesmo tema, com aulas práticas desenvolvidas em conjunto, o curso precisou ser
profundamente adaptado para o ambiente virtual e trocas que não demandassem o trabalho
necessariamente sincrâníco. Faziam parte da turma alunos com pouco acesso a enter.net, o que dificultou

seu acesso a au.las simultâneas. Buscando diminuir tal problema, áudios das aulas foram disponibilizados e

um grupo de whatsapp foi criado para que todos pudessem se comunicar facilmente.

A integração com o departamento de graduação em ciências sociais também foi afetada pela pandemia,

uma vez que a adaptação foi profunda para todos os profissionais e acabei tendo pouco contato com os
demais professores, para que pudesse contribuir com o curso de outras formas além da disciplina.

São Paulo, 30 de dezembro de 2020

'/Vh«,À., #
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RELATORIO COORDENADOR DO CURSO

PROGRAMA PROFESSOR ESPECIALISTA VISITANTE DE GRADUAÇÃO

Nome: foice Meio Vieira

Curso: Ciências Sociais

Professora Visitante: Monise Pica nço

Disciplina: HZ658A "Técnicas de Investigação Empírica

Apresentar detalhadamente as informações sobre o impacto das atividades realizadas pelo Professor

no curso de graduação:

Moníse Picanço foi muito comprometida com o programa professor especialista visitante de

graduação. Procurou adaptar um curso presencial que é extremamente prático e novo para os nossos

estudantes para um formato virtual em tempo recorde. A avaliação dos estudantes em relação ao
trabalho dela foi positiva. com recomendação de que volte à Unicamp futuramente

A discil)lha de Monise, HZ658A "Técnicas de Investigação Empírica", buscou apresentar para os nossos

estudantes recursos computacionais voltados para a codificação e análise de dados qualitativos. Ela

trabalhou especificamente o software Aulas.ti

Além das atividades desenvolvidas no IfCH, ela também participou de seminário oferecido para a
comunidade do Instituto de Geociências jIG)

Temos notícias de estudantes que frequentaram a disciplina e que pretendem utilizar o Atlas.ti como
ferramenta a ser empregada em suas iniciações científicas, o que consideramos um resultado muito

satisfatório, com desdobramentos e potencial de replicação imediata.

Avaliação crítica de sua participação no Programa Professor Especialista Visitante em Graduação

O comprometimento da professora visitante com o programa foi elevado. Foí muito responsável e

responsiva diante as imensas dificuldades que a pandemia impôs a todos nós.

ILÓCãil dàtà ê ãÉsinatura)

Campinas, l.Q de fevereiro de 2021

lh.{e. 'Í'ii.:&} ..['

Profa. Dra. Joice Meio Vieira
l\llatrÍTÊ 1 1= 2nn qnd.

Coordenadora da Graduação em Ciências Sociais - IFCH
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IJNIVERSIDADE ESTADUAL, DE(I:AMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS:HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGaFCH OI0/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO IÍNSnTUTO DE FH,OSOnA E CIÊNCM.S HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAtvlPINAS. em 04 de íêvereiro de 202 1. aprova ac/ r(:/êre/zdz{/7? o
credenciamento do Prof. Pauta de Martino Januzzi como colaborador do Programa de Pós-
Graduação em DemograHla, para ministrar aulas.

Prof. Dr. Roberto Luiz do Cêrmi
Diretor Associado - $4a#. 290280
Instítiito de Fitoso$a e Ciências Numa

PROF. DR. ALVARO GABRIEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUÀ.ÇÃO
MATMCULA 286817
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UN]IVERSIDADE ESTIADUAI, DE(:AMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGAFCH 014/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FEOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE EsTAouAL DE CAMPINAS. em 16 de íêvereiro de 2021. aprova ac/ r({/aremdum o
credenciamento do P:rof. Rodrigo Ferreira Toniol como permanente do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. ALVARÁ GABmEI, BIANCnI MENOEZ
DIKETOK no IFCH

RESPONOENDO PELA COORDENA.ÇÃO GER.Pd, DE PÓS-GRAOUAÇÃO
MATRÍCI]LA 28681 7
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS H[JN[ANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGaFCH 015/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE Fn.OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDAOE EsTAnuAL DE CAMPINAS, em 22 de íêvereiro de 2021. aprova ad r( Herendum os
credenciamentos da Prata. Ana Paula Bortoleto e do Prof. David Montenegro Lapola como
permanentes do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, para ministrar aulas e
orientariGn

PROF. DR. ALVARO GABRIEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PEI,A COORDENAÇÃO GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS:HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPGAFCH 016/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTnUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. em 23 de íê\ ereiro de 2021. aprova ac/ rÉ:/brendum o
ctedenciamento do Prof. Carlos Rodrigues Brandão como colaborador do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. ALVARÁ GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIRETOR OO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GER.ÓÜ DE PÓS-GRADUAÇÃO
MÀTMCULA 2868 '17
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFA E CIÊNCIAS HUA{ANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 017/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL OE CAMPímAS. em 23 de íévereiro de 202 1. aprova ad r(:/al endz/m os
credenciamentos do Prof Christiano Key Tambascia, da Prosa. Artionka Manuela Góes
Capiberibe e da Prosa. Taniele Cristina Rui como permanentes do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. ALVARÁ GABRIEL BIANCHI MENDEZ
T)TDnTnD nn TFÍ'-H'

RESPONDENDO PEI.A COORDENAÇÃO GERAL, OE PÓS-GRADUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HIIBIANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGAFCH 018/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTnUTO DE Fn.OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSAL)AI)E ESTADUAL DE CAMPINAS. em 23 de íéx-ereiro de 2021. aprova ad r(:/erendum o
credenciamento do Prof. André Kaysel Velasco e Cruz como permanente do Programa de Pós-
(h'aduação em Ciência Política, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. A].VA]IO GABRIEL BÜNCnI MENDEZ
T)iervnp nn TF f''-'l+

RESPONDENOO PEI,A COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO
MIATRÍCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS:HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GliADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPGAFCH 019/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GR.A.DUAÇÃO OO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL l)E CAN41 INAS: em 25 de f'evereiro de 2021. aprova a indicação da
Prosa. Bárbara Gera]do de Castra, matrícu]a 307053. como Coordenadora Geral de Pós-
Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a partir de 03/03/2021.

PROF. DR. ALVARO GABmEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
MIATRÍCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE Fn,OSOFIA E CIÊNCIAS H.UMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPG/IFCH 009/202 1

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCmS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTAI)UAI, DE CAMPINAS. ein 03 de í'evereiro de 202 1. aprova ad /'({/erendwm a
indicação do Prof. Giuliano Contento de Oliveira como representante docente da UNICAMP no
Conselho do Programa de Pós-Graduação ein Relações Internacionais(Programa San Trago
Danças Convénio UNICAMP, UNESP e PUC-SP), a partir de 15/03/202 1.

Prof. Dr. coberto Luiz do Carmo
Diretor AssocÊadó - j429- 290280
Instituto de Filosofia e Ciências Human

PROF. DR. AI.VAGO GABRIEL BIANCnI MEN.OEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONOEIqDO PELA COOROENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNC.IAS HUMANAS

UIUÊCA laP

e (] êüqiaâ I'q

Campinas, 1 9 de fevereiro de 2021

Interessada :

Departamento:

Assunto:

ISADORA LLINS FIANÇA

Antropologia
Relatório Periódico de Atividades Docentes

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

[sadora Lins trança, referente ao período de 01 /9/20] 7 a 31 /8/2020.

Á afaz bilal:éÚe@hiããgQ#%:;.

ü$tÊÉ:ãd; dâiFil&$ü$&.É éil$Üt áá: ÜiiHiàÚ :á
'LIÚivàgsidà:dü:.Éüãdá&!;d:é:$á $iR'$.81

M h: 286Õ3:?'

Cidade IJníversitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: ] 3083-896 Telefones
í] 9) 352] 1579 / L581 - e-mail: dil'ifch@uniGamp.br



d UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIAU lute,ARAR

000Q?7
Campinas, 19 de Fevereiro de 2021

e C.íênêíaõ Hino üü

Oficio DA/IFCH h' 007/2021

itmo. Sr.
Proa. Dr. Álvaro Gabrie! Bianchi híelldez
]"\jl'atar . TE'ft ]+

UNiCÀMP

Encaminho pedido de aprovação ad re/Erendum pela Congregação do IFCH para Q Relatório de

Atividades Docente (RAD) apresentado pela Profa. Dra. lsadora Lins Franca (DA/IFCH),

correspondente ao período de 01/09/2017 a 31/08/2020. Os pareceres referentes ao relatório foram

feitos pelas comissões e docentes relacionados abaixo:

Coordenação de Graduação em Ciências Sociais/IFCH, elaborado pelo Prof. Dr. Pedra Peixoto

Ferreira;

Comissão de Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/IFCH,

elaborado pelo Prof. Dr. Ronaldo Romulo Machado de Aimeida;

Departamento de Antropologia/IFCH, elaborado pelo Prof. Dr. José Maurício Parva Ar)dion ArmEI.

Agradeço e aproveito a oportunidade pa'a reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente

Prof. ©& ,áasé !y uilkio @aivõ,Àndiün;&wMÍ
M @ úlã é:Bg$2$$1

Ghe ido' üúüarüh©ntê::d8;#tn&ropai@ ã
!F'©H':.#":U'M$CÃiã»

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Cmlpinas/SP -- CEP: 13083-896
TejefQnes r19) 352] 1572 e-mail: dantropo@uniGalnp.bj'
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O "Relatório de Atividades Docente'' de lsadora Lins Franca evidencia sua intensa
dedicação à TJnicaínp, ao IFCH e à Graduação, enfie setembro de 2017 e agosto de 2020.
Este parecer se voltará apenas suas atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências
Sociais

No que se refere à docência, a docente ministrou 9 disciplinas de graduação no total (4
of'erecidas pela primeira vez pela decente no período, e 3 no período Notumo), sendo: 2
obrigatórias para a modalidade AH-Licenciahira (HZ369, oferecida duas vezes no mesmo
semestre); 2 obHgatórias para a modalidade AA Anuopologia(HZ460 e HZ469); 1 eletiva
(HZ062); e 4 de orientação (HZ701 : HZ706; HZ965; e PF094). Cabe destacar a paNicipação
da docente na disciplina "PF094. A Introduz,a-o a' Pra'liga de CieAncias e Artes íl" (que
fàz parte do Programa {ntediscip[inar de Fomiação Superior. ProF]S), com 1] 2 estudantes
matriculados. e que resultoLL em uma pesquisa de Iniciação Científica(IC) merecedora de m
então honrosa na categoria Humanas da edição dc 2019 da Ã4os/ra Cíenf@ca do ProF7S.

No que se refere a atividades de orielltação. a docente orientou 5 ICs 110 período(4 delas
com bolsa CNPq e l com bolsa SAE, sendo 2 em andamento). Além da já mencionada
benção honrosa recebida por uma de suas orientandas de IC na edição de 2019 da luas/z"a
C'/enf@ca do Pro/;:/S, vale destacar também o "Prémio Lévi Strauss": recebido em 201 8 por
uma de suas orientandas de IC, na 3./a Reunião .Brari/eira de .d7z//"opo/og/a. Mais
especiÊlcamente no campo das atividades ligadas à docência, a docente orientou o trabalho
de 7 PEDE e l PAD.

No que se refere a produções relacionadas ao ensino de graduação, a docente destaca duas
publicações: o livro Pensar com /né/odó (Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 201 8), que ela
organizara junto com Susana S. Darão, com quem também escreveu uma apresentação: e o
capítulo "Estudos de gênero no Brasil: 20 anos depois", escrito em coautoda com Regina
Facchini e publicado no ]i\uo Socio/og/a brasa/eff'a ;zo#e(Cona: Ate]iê Editoria], 20] 7).
Outra produção que merece menção aqui é o podcast ,4n/Foro/ogfa e Pandemía(com 3
episódios publicados desde maio de 2020), realizado pela docente. em conjunto com Olltros
docentes de seu departamento.

A docente participou da organização de 17 de eventos mais diretamentê ligados ao ensino de
graduação, sendo: 7 palestras; 2 lançamentos de livros; l mesa redonda; l roda de

collversa= ] exibição de filme seguida de debate; 4 encontros do C/c/o de Doba/es em E '/ica
e Pesquisa em Cie"ncias Humanas'. e o Vi Enconü:o de Antropologia léxico e Btasi! (V\
EMBRA)

Cumpre, por fím, destacar: a atuac,a-'o da docente, desde maço de 2020, no prometo "Bem
fcon)vi\-er: desaülos e boas pra 'tecas relacionadas a' pennaneAncia de estudantes da
Unicamp'', voltado a' melhor compreenda-'o dos desaHtos relacionados a' pe-rmane'''agia para
estudantes de graduac,a-o na Unicamp; e a sua participam,a-o, desde julho de 2019, como
representmte dos docentes de Humanas na universidade, na Ca'tedra Se'rgio Vieira de
hlello. vinculada a' Age"ncia da ONU para reRlgiados, na qual auxilia no desenvolvünento
de boas pra'tecas voltadas para o acesso e pennaneAncia de estudantes reRigiados na
universidade.

Por todo o u-abalho realizado, e o empelúo demonstrado no âmbito da Graduação
recomendo enfaticamente a aprovação do relatório.
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Plebe

PARECER DA REITOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

A docente é professora permanente dos Programas de Pós-graduação em Antropologia
Socia] (PPGAS) e de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) do IFCH. Cabe ressaltar
de início que a docente Êoi coordenadora do PPGCS no período, o que já é um indicador de
sua dedicação à pós-graduação

Exatamente por sua ftmção administrativa, a docente teve uma carga grande de disciplinas
sob sua responsabilidade ou supervisão. Foram 24 disciplinas nos dois programas com 248
alunos

Quanto à orientação. foram defendidas 3 dissertações de mestrado e ] tese de doutorado no
triênia, Cabe ressaltar que se trata de uma docente contratada ilo final de 2014, o que resulta
ainda em baixo número de orientações defendidas, entretanto. anualmente a docente tem l
orientação de mestrado e 6 de doutorado em andamento, além de 3 supervisões de pó$-
doutorado com bolsas Fapesp e Capas. Todos os alunos de mestrado e doutorado tiveram ou
tem bolsas de diferentes agências de íbmento à pesquisa. Entre os seus orientmldos 3 são de
diferentes nacionalidades assim como alguns orientandos brasileiros tiveram estágio de
pesquisa no exterior.

A docente é muito colaborativa com os colegas e alunos e participou de 29 bancas de
qualificação ou de defesa de dissertação de mestrado e de tese de doutorado. Participou
ainda de 4 processos seletivos para entrada na pós-graduação, além 3 processos de seleção
de dissertações e teses para concursos de pós-graduação

Participou de diversos eventos cientíHlcos, naciollais
organização de 20 eventos da pós-graduação da Unicamp

e intemacionais e esteve na

A docente participou da elaboração do prdeto de pesquisa PRINT - Prometo de
Intemaçionalização da CAPES. Ainda no investimento na internacionalização, a docente foi
seÀec\finada Taxa a Summer Pragram {n Sacia! Sciences do ns iu e jor A(hanced Study k
P/ íncero/z L'niversíQ) e coordenado por Didier }'assim e James D. Wolfênsolm.

Quanto à produção, foram publicados 4 artigos em perto'dicas considerados de circulac,a-o
internacional e 3 artigos em perto'dicas considerados de circulam,a-o internacional
Publicou ainda l livro e l capítulo de livro.

A docente conta com um Auxi'lio Regular a' Pesquisa da Fapesp
Reli.tgiadog LGBTI e democracias sexuais: categorias e deslocamentos

com o projeto

Como prática de extensão ellvolvendo alunos de pós-grtaduação, vale destacar a
participação da docente na Ca'tedra Se'rgio Vieira de Mello, dedicada à sensibilizar,a-o da
comunidade universita'ria para o tema do refli'gio e das migram,o-,es. Um dos resultados é a
realização de um Fo'rum Pelxnanente ''Refb'gio e Migram,o-es: desaÊlos contemporaAneos

Eín resumo, considero o relatório do triénio apresentado excelente. Nas diversas atividades
da pós-graduação (da docência à orientação; da produção científica à administração; da
organização de e\ eütos à palestra) a docente mostrou-se dedicada; competente e solidária

RON'ALDO ROMULO 'MACHADO DE ALMEIDA
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão= ,aprovado
000081

Comentários

A docente é professora permanente dos Programas de Pós-graduação em Antropologia
Social (PPGAS) e de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) do IFCn. Cabe ressaltar
de início que a doce:nte foi coordenadora do PPGCS no período, o que já é um indicador de
sua dedicação à pós-graduação.

Exatamente por sua fllnção adminishativa, a docente teve uma carga grande de disciplinas
sob sua responsabilidade ou supervisão. Foram 24 disciplinas nos dois programas com 248
alunos

Quanto à orientação. foram def'endidas 3 dissertações de mestrado e ] tese de doutorado no
triênia. Cabe ressaltar que se trata de uma docente contratada no final de 2014, o que resulta
ainda em baixo número de orientações defendidas, entretanto, anualmente a docente tem l
orientação de mostrada e 6 de doutorado em andamento, além de 3 supervisões de pós-
doutorado com bolsas Fapesp e Capas. Todos os alunos de mestra,do e doutorado tiveram ou
tem bolsas de diferentes agências de fomento à pesquisa. Entre os seus orientandos 3 são de
diferentes nacionalidades assim como alguns orientandos brasileiros tiveram estágio de
pesquisa no exterior.

A docente é muito colaboratíva com os colegas e alunos e participou de 29 bancas de
qualificação ou de defesa de dissertação de mestrado e de tese de doutorado. Participou
ainda de 4 processos seletivos para entrada na pós-graduação, além 3 processos de seleção
de dissertações e teses para concursos de pós graduação

Participou de diversos eventos cientíílicos, nacionais
organização de 20 eventos da pós-graduação da Unicamp

e internacionais e esteve na

A docente participou da elaboração do prometo de pesquisa PRINT - Projeto de
Internacionalização da CAPES. Ai:nda no investimento na intemacionalização, a docente foi
selecionada para o Szfmmer Program i/z Soc/a/ Safe/ices do /nsfí/z{/e .Ór .4dvanced Sfuz@ l
Pr//zcefo/z (Jníversi@) e coordenado por Didier Fassin e James D. Wolfensolm

Quanto à produção, foram publicados 4 artigos em perio'dicas considerados de circulam,a-o
intenlacional e 3 artigos em perto'dicos considerados de circulam,a-o internacional
Publicou ainda l livro e l capítulo de livro.

A docente conta com um Auxi'lio Regular a' Pesquisa da Fapesp
Refligiados LGBTI e democracias sexuais: categorias e deslocamentos

com o prometo

Como prática de extensão envolvendo alunos de pós-gftaduação, vale destacar a
participação da doecüte na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, dedicada à sensibilizaçãoo da
comunidade miversita'ria para o tema do refti'gio e das migrações. Um dos resultados é a
realização de um Fórum Pemaanente "Refligio e Migrações: dela.üos contemporâneos".

Em resumo, considero o relatório do triénio apresentado excelente. Nas diversas atividades
da pós-graduação (da docência à orientação; da produção cientíülca à administração= da
organização de eventos à palestra) a docente mostrou-se dedicada, competente e solidáHa
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PARECER DA CONSELHO DEPAR:TAMENTAL / INTEGRADO

conclusão: ,Aprovado 000083

Comentários

Parecer sôbre o Relatório de AtividadesDocente de lsadom Lins Franca sobre o período de setembro de 2017 a agosto de 2020,junto

ao Departamento de Antropologia.

Com relação à docência, na graduação, aproüessora ministrou nove disciplinas de graduação no período, quatro delas oferecidas pela

primeira vez pela docente, três no Curso noturno), duas obrigatórias para a Licenciatura, duas obrigatórias para a modalidade

Alltropologia, uma eletiva.e quatro de orientação . Além destas, a docente paüicípou em disciplina do Programa Interdisciplinar de

Formação Superior, ProF]S, com 112 estudantes matricu]ados, que resultou em pesquisa de iniciação CialtíÊlca(]C) premiada com

menção honrosa na categoria Humanas da edição de 2019 da Mox/ra Cíenfz@ca do Pro.l;:ES. Na pós-graduação, a docente é

professora permanente dos Programas de Pós-graduação em Antropologia Social (PPGAS) e em Ciências Sociais
(PPGCS) do IFCH, ande ministrou 24 disciplinas frequentadas por com 248 alunos.

Com relação às orientações, a docente orientou cinco ICs no período(quatro com bolsa CNPq e uma com bolsa SAE, duas delas

ainda em andamênta). Além da orientação premiada com menção honrosa na edição de 2019 da .A4osíra Cfen/í8ca do ProFZS, vale

destacar também o "Prêmio Lévi-Stmuss"(J/a Reza/ziõo .Bra3í/eira de 4nfropa/agia, 2018) recebido por outra orientando de IC. Além

das orientações ãe IC, a docente orielltou sete PEDE e.um PAD. Na pós-graduação, atualmente a docente tem l orientação de

mestrado e 6 de doutorado em andamento. além de 3 supervisões de pós-doutorado com bolsas Fapesp e Capas. Desde
2Q14, início. do seu período, a docente conta com três dissertações de mestrado e uma tese de doutorado defendidas. Todos

os alunos dõ mestrado e .doutorado tiveram ou tem bolsas de diferentes agências de fomento à pesquisa e, entre eles,
três são de diferentes nacionalidades.

Com relação à produção acadêmiêa, relacionada ao ensino de graduação, a docente conta com duas publicações: o livro remar com

v?éfodo(Rio de Janeiro: Papéis Selvagens, 2018), que ela organizoujunto com Susana S. Durmo; e o capítulo "EsUdos de gênero no
Brasil; 20 anos depois", escrito em coautoúa com Resina Facchiní e publicado no livro Sacia/agia órasi/eira /zo#e(Cona; Atelíê

Editorial, 2017). Outra produção voltada à graduação âoi o podcast.4nfropo/agia e Pandemía(com 3 episódios publicados desde maio

de 2020), realizado. e]]] parceria caIU ouüo$ docentes do seu departamento. Ademais, a sua produção cona ainda com quatro artigos

publicados em periódicos de circulação nacional e três artigos em periódicos de circulação internacional.

Com relação aos evêntos acadêmicos, a docente.participou .da organização de 17 de eventos.: sete palestras; dois lançamentos de

livros; uma mesaredonda; uma roda de conversa; uma exibição de filme seguida de debate; quaüo encontros do Cíc/o de Decai

Elica e Pwquisa em CiêltciasHumanw; ãém do ]4Enconíl'o de .antropologia léxico e Brmi! Caí EMBRA).

Com tclação às atividades administi'atiras e cle representação acadêmíca, a docente atua, desde março de 2020, no prdeto "Bem

(con)viver: desaHlos e boas praticas relacionadas à permanência de estudantes da Unicamp" e, desdejulho de 2019, como

representante dos docentes de Humanas, na Cátedra Sergio Vieira de Melão, vinculada à Agencia da ONU para refiigiados.

EspeciÊlcamente cóm relação àpós-graduação, cabe destacar que a docente foi .coordenadora do PPGCS no período.

Com relação à projetos, a docente participou da elaboração do prometo de pesquisa PRINT - Prometo de

Internacionalização da CAPES e foi selecionada para o Sumroer Prognam/n Soc/a/ Sc/ancas do /nsíffufe áor.4duanced
Sfudy (Prvncefon Un/uers/{y]. coordenado por Didier Fassin e James D. Wolfensohn. A docente conta com um Auxilio

Regular à Pesquisa da Fapesp com o prometo "Refugiados LGBTI e democracias sexuais; categorias e deslocamentos'

Com relação à participação em bancas, a docente participou de 29 bancas. entre qualificação e defesa de dissertação ou

tese. Participou ainda de quatro processos seletívos para entrada na pós-graduação. além três processos de seleção de
dissertações e teses para concursos de pós-graduação.

Com relação à eDctensão, vale destacar a participação da docente na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, dedicada à
sensibilização o da comunidade universitária para o tema do refugia e das migrações, que resultou na realização de um

Fórum Permanente "Refugia e Migrações: desafios contemporâneos'

Em síntese. este relator considera o relatório da discente lsadora Lias Fiança aprovado e recomenda sua aprovação nas
etapas seguinte.s desta avaliação.

Relatório de Atividades Docente 19/02/2021 10:S5



.:.®
PRDU

IBEWOUEMUm URl\?aSITÜ10

COSE MAURICIO PA'iVA ANDION ARRUTI
[FCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

000084

Relatório de Atividades Docente 61/61 19/02/202] 10;55



g%. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

;itut. ;:le

= C;ências Humanas

tJNIGAhaP

Campinas, T5 de dezembro de 2020

000n85

Interessado:

Departamento:

Assunto:

NAVIO MACHADO CAVALCANTE

Sociologia

Relatório Periódico de Atividades Docentes

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

Machado Cavalcante, referente ao período de 01/5/2017 a 30/4/2020.

Âhüf Gablia4:BiüõteM:.bãggá#&

:!ü:ákúài:d:á ülóé:àfãü .à. üilêáéiàé, N: üàhãz
UI jÜ$fsjld Ü#:Éá$ãçÉ@ ! ;d C:ãmpifi;

:M ab :2ÊB6Bq:'7

Cidade Universitári.a Zeferino Vaz, Rua Cora Coral..bi.a, 100 -- Campin.as/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
l 19) 352] 157q . ] 581 e-mail: diria'cb@unicamp.br



8%.%r'
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

IJ IVICAMP
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Cíê-i- f"l

00008h

Campinas, 26 de novembro de 2020

Ofício DS .ng 25/20

ASSUNTO: Relatório de Atividades Docentes

Senhor Diretor.

Encaminhámos para aprovação da Congregação o Relatório de Ativídades

Docentes do Prof. Dr. Sávio Machado Cavalcante referente ao período de 01/05/2017

a 30/04/2020 (09 P-16105/20141

Atenciosamente

ã, IPa«.fn« k
Prof. Dr. Sábio/Ma.ci)ado C':ivalc !üte

Mat(ícclla; 306)608

Cilefê do i)opto cle Sociolia;gi
iFC:i-il/i.jN'le':.,\M:})

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896
Telef'odes (1 9) 352 1 1576 e-mail: ifchsoci@uniçamp-br



. ...«"*m

PRDU

PARECER DA REL.AÇOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado
00008 '.'

Comentários

O Relatório de Atividades Docentes de Sávio M. Cavaicante evidencia sua intensa

dedicação ao U;CH. e à Unicamp. entre maio de 2017 e abril de 2020. Este parecer se
voltará para suas atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência, o docente minisüou 8 disciplil)as de graduação no total. sendo
3 do Núc[eo Básico Comum (HZ358 e HZ258, esta ú]tima oíérecida duas vezes); ]
obrigatória de modalidade (HZ103 ); 4 eletivas (HZ054, HZ058. HZ155, HZ354); e 2 de
oúentação (HZ770; HZ955). A maior parte das disciplinas foi ministrada no curso Notumo
mas o docente também atuou no curso Integra! com 3 disciplinas no período.

Cabe destacam que 5 das 8 disciplinas foram oferecidas pelo docente pela primeira vez, e que
duas dessas disciplinas foram criadas pelo docente (llZ054 e HZ058). Vale notar também
que o docente minisüou a disciplina HZ158 no primeiro semesü"e de 2020, completei:ido
assim sua experiência nas 3 disciplinas do Núcleo Básico Comum sob a responsabilidade do
Departamento de Sociologia (DS). O docente destacou os avanços realizados em suas
práticas didáticas, graças à experiência adquirida desde seu ingresso como docente na
Unicamp, em 2014.

No que se refere a. atividades de orientação. o docente orientou 7 11aiciações Científicas
(todas com bolsa CNPq, 2 em andamento) e fbi titular em uma banca de Traballlo de
Conclusão de Curso. Mais especiÊcamente no campo das atividades !igadas à docência, o
docente orientou o Uabalho de 5 PEDs e de 3 PADs. e é atualmente o coordenador do recém

iniciado PIBiD Sociologia (CAPAS). Além disso, o docente também oàentou 5 estudantes
de graduação como bolsistas BAS SAE (vinculados ao Centro de Estudos Marxistas). Tudo
isso conâimla a intensa contribuição do docente para a orientação a nível de graduação.

No que se refere a produções relacionadas ao ensino de graduação, junto com olhos
autores, o docente participou, como coordenador pedagógico. do desenvolvimento do
material de apoio didático e insMimenta] do MEC: PA'ZD 20/8. Socio/agia guia de /]vros
didálicos Ensino Médio.

O docente participou da organização de 14 de eventos ligados à graduação, entre eles: IT
limpo'sio Direitas Brasileiras: Bolsonarc no poder (2ü2ühi Fo' rum Petvttlanente: Ameac,as
a' democl'agia e a atualidade das direitas }lumaKos (2b \9)\ 1 00 anos da Revolução Russa:
cicio de debates no CEMARX {2q'L 8hl IX Colóquio {ntel'laacionai Mare e Engeis (2b \ Sb'.
além de 7 edições do evento mensal do DS, Prosa Socio/ógíca

No que se refere à organização de minicursos ligados à graduação, o docente organizou:
junto com outros colegas, o censo de extensão "Democracia e Direitos tiumanos", do
segundo semestre de 2019.

Cumpre, por fím. destaca': no âmbito da graduação. a. participação ativa do docente na
Comissão de Graduação do curso de Ciências Sociais no primeiro semesü.e de 2020;
momento partiçu[armente hrbu]ento em ftlnção da pandemia da Covid-] 91 e no âmbito mais
geral da Uni\-ersidade e de seu entomo. o envolvimento do docente na. Força Tara/b
Unfca/7zp co/z//.a a Copia- / 9., propondo o projeto de acervo "Mimo'rias da Foro,a-Tarefa da
Unicamp de combate a' pandemia da COVID-19"

Relatório de Atividades Docente 56/68 15/12/2020 16;57
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Por todo o üabalho realizado, e o empeíüo demonstrado, no âmbito da graduação
recomendo entàticamente a aprovação do relatório. 000088
PEDRO PEIXOTO FERREIRA
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado 000089

Comentários

O Relatório de Atividades Docentes de Sávio M. Cavalcante evidencia sua intensa

dedicação ao ]r'Ct], e à Unicamp, enb:e maio de 2017 e abri] de 2020. Este parecer se
voltará para suas atividades ligadas ao Custe de Graduação em Ciências Sociais

No que se refere à docência. o docente ministrou 8 disciplinas de graduação no total. sendo
3 do Núc[eo Básico Comum (HZ358 e HZ258, esta ú]tima oferecida duas vezes); ]
obrigatória de moda]idade (HZ] 03); 4 elegi\-as (HZ054, HZ058, HZ155, HZ354); e 2 de
oüentação (HZ770; HZ955). A maior pote das disciplinas foi ministrada no curso Notumo
mas o docente também ateou no curso Integral com 3 disciplinas no período.

Cabe destacar que 5 das 8 disciplinas foram of'erecidas pelo docente peia primeira \ ez, e que
duas dessas disciplinas foram criadas pelo docente (HZ054 e HZ058). Vale notar também
que o docente minishou a discip]ina HZ] 58 no primeiro semesü.e de 2020, completando
assim sua experiência nas 3 disciplinas do Núcleo Básico Comum sob a responsabilidade do
Departamento de Sociologia(DS). O docente destacou os avanços realizados em suas
práticas didáticas, graças à experiência adquirida. desde seu ingresso como docente na
Unicamp, em 2014.

No que se refere a atividades de orielltação, o docente orientou 7 Iniciações Cientíãcas
(todas com bolsa CNPq, 2 em andamento) e foi titular em uma banca de Trabalho de
Conclusão de Curso. Mais especiHlcamente no campo das atividades ligadas à docência: o
docente orieJltou o trabalho de 5 PEDE e de 3 País, e é aMalmente o coordenador do recém
iniciado PIBID Sociologia(CAPAS). Além disso, o docente também orientou 5 estudantes
de graduação como bolsistas BAS-SAE (vinculados ao Centro de Estudos Marxistas). Tudo
isso coníímia a intensa contribuição do docente para a orientação a nível de graduação.

No que se reíêre a produções relacionadas ao ensino de graduação, jmto com outros
autores. o docente participou, como coordenador pedagógico. do desenvolvimento do
materia] de apoio didático e instrumental do MEC: PN.[D 2C)/8. Sacia/agia gz/ia de/ivros
didáticos -- Emino Médio

O docente participou da organização de 14 de eventos ligados à graduação, entre eles: /7
limpo'sio DiT'Citas Brasileiras: Bolsottaro KO poder (2Q'ZQ)', F a'nem Pel'maKente: Ameac,as
a' democl'agia e a atualidade dos direitos humanos (2ü\9), 1 00 anos da Revolução Russa:
ciclo de debates no CEMARXÇ20\ 8)\ iX Colóquio {nternacionat Mal'x e Engels ('ZQ\ $à',
além de 7 edições do evento mensal do DS, Pro a Socio/óg/ca

No que se refere à organização de minicursos ligados à graduação, o docente organizou,
junto com outros colegas, o curso de extensão "Democracia e Direitos Humanos", do
segundo s6mêshe de 2019.

Cumpre, por ílm. destacar: no âmbito da graduação, a. participação atava do docente na
Comissão de Graduação do caso de Ciências Sociais no primeiro semestre de 2020;
momento particulamiente turbulento em fiJnÇão da pandemia da Covid-19; e no âmbito mais
gera] da Universidade e de seu entorno; o envolvimento do docente na Força 7br(:/b
(/nfcam/7 co/zPa a Copia-/9. propondo o prometo de acervo "Melão'rias da Foro,a-Tarefa da
Unicamp de combate a' pandemia. da COVID-] 9"

Por todo o trabalho realizado, e o empenho demonstrado, no âmbito da graduação
recomendo enfatiçamente a aprovação do relatório.
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PEDRA PEIXOTO FERREiRA
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado 000091

Comentários

O professor Sávio Machado Cavalcante é docente permanente do quadro do Programa
de Pós-Graduação em Sociologia pela relevância de seu trabalho Intelectual, que
dialoga com duas de nossas linhas de pesquisa (Teoria e Pensamento Social e Trabalho
e Sociedade), e permite orientar pesquisas de Mestrado e Doutorado que têm se
destacado por sua qualidade. vide que uma dissertação de mestrado e uma tese de
doutorado sob sua orientação foram premiadas como as melhores do PPGS em seus
respectivos anos de defesa.

A dedicação do professor Sávio Cavalcante ao ensino e pesquisa no PPGS também se
destaca por sua organização de eventos científicos que permitem aos estudantes estar
em contato com reflexões de alto níveis sobre temas relevantes para o debate
sociológico contemporâneo, bem como o estabelecimento de vínculos e parceiras
interinstituclonaís, e dão norte à uma construção coletiva de conhecimento e à
divulgação científica da área. Destaca-se, especialmente. sua dedicação à organização
de Fóruns Permanentes na Unicamp sobre temáticas que articulam o conjunto de
pesquisas sob sua orientação (democracia, autoritarismo e direitos humanos). Sua
posição na Díreção do Centro de Estudos Marxistas Ihe colocou como responsável pela
organização do IX Colo 'quio internacional Marx e Engels, com participação de
convidados internacionais e promoção. portanto, de um dos elementos que constituem
a excelência de um Programa de Pós-Graduação na avaliação da CAPES.

Destaca-se que o docente orientou uma tese de Doutorado e 4 dissertações de
Mestrado defendidas no período analisado. E orienta mais 6 mestrados e 6 Doutorados
em andamento no período analisado. O elevado número de orientações em andamento
(12) supera o limite estabelecido pelo PPGS e é revelador da sobrecarga de trabalho do
corpo docente do PPG em questão e da dedicação do professor ao Programa. Sua
intensa participação em bancas de qualificação e defesa de mestrados e doutorado (65
no total) aponta para a dedicação de Sávio Cavalcante a um momento fundamental de
formação :de nossos estudantes. O docente tem se dedicado sobremaneira às bancas. A
qualidade de seu trabalho de análise e avaliação dos textos dos estudantes tem sido
realizada de modo competente e consistente, o que é demonstrado pela continuidade
dos convites recebidos pelo professor.

sua participação na Subcomissão de Pós-Graduação foi marcada por inúmeros
desafios: uma denúncia de assédio sexual. acolhida e encaminhada às autoridades
competentes pelo PPGS; redução de recursos de fínancíamenta. que afetam
diretamente nossa capacidade organizativa de promover eventos e a
internacionalização do PPG; cortes nas bolsas de estudos e redução dos recursos da
Fapesp, que ímpactam fia permanência e tempo de dedicação de nossos estudantes no
desenvolvimento da suas pesquisas. Sávío Cavalcante contribuiu e segue contribuindo
para o encaminhamento e resolução destes e outros desafios do PPGS e sua atuação na
bancada MS3 do Conselho Universitário tem sido fundamental para dar visibilidade aos
problemas específicos que enfrentam as Pós-Graduações em Cliências Humanas e
Sociais no atual contexto.

O professor ainda contribui para a internacionalização do PPG, tendo publicado e
participado de eventos científicos internacionais. E têm elevada contribuição ao debate
nacional ao sempre se dedicar à divulgação científica em intervenções realizadas em
jornais, revistas, programas de rádio etc.
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Por esse conjunto de razões que apontam para a competência do professor e à sua
dedicação às atividades docentes e de pesquisa na Pós-Graduação que considero este
relatório aprovado.

BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

000092
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: .Ápnou'ado 000093

Comentários

O professor Sávio Machado Cavalcante é docente permanente do quadro do Programa
de Pós-Graduação em Sociologia pela relevância de seu trabalho intelectual, que
dialoga com duas de nossas linhas de pesquisa (Teoria e Pensamento Social e Trabalho
e Sociedade), e permite orientar pesquisas de Mestrado e Doutorado que têm se
destacado por sua qualidade. vede que uma dissertação de mestrado e uma tese de
doutorado sob sua orientação foram premiadas como as melhores do PPGS em seus
respectivos anos de defesa.

A dedicação do professor Sávio Cavalcante ao ensino e pesquisa no PPGS também se
destaca por sua organização de eventos científicos que permitem aos estudantes estar
em contato com reflexões de alto níveis sobre temas relevantes para o debate
sociológico contemporânea. bem como o estabelecimento de vínculos e parceiras
interínstitucionais, e dão norte à uma construção coletiva de conhecimento e à
divulgação científica da área. Destaca-se. especialmente. sua dedicação à organização
de Fóruns Permanentes na Unícamp sobre temáticas que articulam o conjunto de
pesquisas sob sua orientação (demacracía, autoritarismo e direitos humanos). Sua
posição na Direção do Centro de Estudos Marxistas Ihe colocou como responsável pela
organização do IX Colo 'quite Internacional Marx e Engels, com participação de
convidados internacionais e promoção, portanto, de um dos elementos que constituem
a excelência de um Programa de Pós-Graduação na avaliação da CAPES.

Destaca-se que o docente orientou uma tese de Doutorado e 4 dissertações de
Mestrado defendidas no período analisado. E orienta: mais 6 mestrados e 6 Doutorados
em andamento no período analisado, O elevado número de orientações em andamento
(12) supera o limite estabelecido pelo PPGS e é revelador da sobrecarga de trabalho do
corpo docente do PPG em questão e da dedicação do professor ao Programa. Sua
Intensa participação em bancas de qualificação e defesa de mestrados e doutorado (65
no total) aponta para a dedicação de Sávio Cavalcante a um momento fundamental de
formação de nossos estudantes. O docente tem se dedicado sobremaneira às bancas. A
qualidade de seu trabalho de análise e avaliação dos textos dos estudantes tem sido
realizada de Modo competente e consistente, o que é demonstrado pela continuidade
dos convites recebidos pelo professor.

Sua participação na Subcomissão de Pós-Graduação fot marcada por inúmeros
desafios: uma denúncia de assédio sexual. acolhida e encaminhada às autoridades
competentes pelo PPGS; redução de recursos de financíamenta, que afetam
diretamente nossa capacidade organizativa de promover eventos e a
Internacionalização do PPG; cortes nas bolsas de escudos e redução dos recursos da
Fapesp, que impactam na permanência e tempo de dedicação de nossos estudantes no
desenvolvimento de suas pesquisas. Sávio Cavalcante contribuiu e segue contribuindo
para o encaminhamento e resolução destes e outros desafios do PPGS e sua atuação na
bancada MS3 do Conselho Universitário tem sido fundamental para dar visibilidade aos
problemas específicos que enfrentam as Pós-Graduações em Cliêncías Humanas e
Sociais no atual contexto.

O professor ainda contribuí para a internacionalização do PPG. tendo publicado e
participado de eventos científicos internacionais. E têm elevada contribuição ao debate
nacional ao sempre se dedicar à divulgação científica em intervenções realizadas em
jornais, revistas, programas de rádio etc.
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Por esse conjunto de razões que apontam para a competência do professor e à sua
dedicação às atividades docentes e de pesquisa na Pós-Graduação que considero este
relatório aprovado.

00009
BÁRBARA GE.RALDO DE CASTRO
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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?4BFÇeK DA RELATOR DA(o) CONSELHO DEPAR:TXMENTAL /
INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado 000095

Comentários

Os pmeceres de graduação e pós-graduação são enfáticas em aprovar o relatório do Prof.
Sávio Cavalcanti. E com razão. As atividades do docente demonsbam uma marca1lte

contribuição a todas as áreas de atividades que se pode imaginar em nossa procissão. O
Professor Sávio se destaca em lenhos de orientações. participações em bancas (65 em 3
anos!), pesquisa. docência, publicações. participações em eventos cientíâcos (nacionais e
internacionais), atividades de admillistração (é cheh de departamento, membro h4S3 do
Consu, membro da subcomissão de pós em socio]ogia) e projetos de extensão. ])e fato,
como é demonstrado em seu relatório e nos pareceres sua contribuição ao IFCH e à
Unicamp é inestimável. Dessa fomla: ref'erendo os pareceres. mas ainda acrescente três
aspectos sobre as atividades do docente

O primeiro deles é a capacidade do docente em trabalhar coletivamente e liderar equipes.
Isso é algo que ele faz no Centro de Estudos Marxistas, mas que nesses últimos anos se
expandiu para outras atividades. Destaco neste ponto trai conüÍbuições: 1) a pesquisa que
desenvolve comigo e com a Prata. Mariana Cbaguri. que foi muito inspirada na liderança de
professor: 2) a criação do Centro de Sociologia Contemporânea, que teve seu essencia]
impulso: tanto como chefe de departamento, quanto como pesquisador: 3) a jó destacada
Coordenação Pedagógica do PNLD do MEC. Neste ponto, é relevante lembrar que
professor coordenou uma equipe de 30 pessoas, além de intermediar relações que envolviam
órgãos complexos como MEC e Unicamp.

Outro ponto que gostaria de destacar é a versatilidade do professor em lenhos de docência e
sua capacidade de integrar graduação e pós. O Professor Sá\io lecionou disciplinas lna
graduação nos 3 autores principais da í'armação da, Sociologia (Durkheim, Weber e Mare), e
na pós-graduação em Teoria Sociológica, também um dos pilares da íomlação dos alunos.
Ainda neste ponto. o docente é capaz de equilibrar suas atividades entre graduação e pós. o
que se demonsha com sua distribuição de Galga didática e de orientação, desde iniciação
cientiâíca até doutorado. Da mesma coima, atuando nessas diferentes frentes, ele integra os
a[unos de pós e graduação, como é demonstrado pe]o ]lúmero de PE])s e PADs que
orl estou

Por Him, destaco a. grande sensibilidade social e pessoal do docente, o que contribui tanto
para o ambiente interno à Unicainp, quanto extemo. Em relação ao ambiente intern;o. essa
sensibilidade se nota çom os pequenos gestos do docente no dia a dia. Como chefe de
departamento. ele está sempre atento às necessidades de seus colegas. Contudo. há também
grandes gestos, como em sua fundamental participação no combate a assédio sexual e moral
cm nossa universidade. Destaco que o Prof Sávio foi liderança Rmdamental na exoneração
de um docente do departamento de sociologia acusado em caso de assédio. Extemamente:
também se nota essa sensibilidade e aqui se destaca. sua, anão na F'orça Tar(:/h Uníca/mp
com// a a Cov/d ,í9. Essa í'orça tarefa, que envolveu pessoas de várias unidades da Unicamp,
foi flJndamental para reduzir os duos da doença e da desigualdade social ila Vila Soma;
certamente salvando várias vidas.
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Apenas destaco como conselho de melhoria em seu trabalho a
diminuição da carga de orientação, que ultrapassa os limites indicados
pela pós-graduação.

000096

Pelos pareceres e pelo o que relato, índico enfaticamente a aprovação do
relatório do Professor Sávio Cavalcanti.

PICHEL NICOLAU NETTO
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado
00009?

Comentários

Seguindo orientação da secretaria, reproduzo parecer do relator (prof
Nicolau Netto) indicado pelo CD.

pichel

Os parece:res de graduação e pós-graduação são enfáticos em aprovar o
relatório do Prof. Sávio Cavalcante. E com razão. As atividades do docente
demonstram uma marcante contribuição a todas as áreas de atividades que se
pode imaginar em nossa profissão. O Professor Sávio se destaca em termos de
orientações, participações em bancas (65 em 3 anosl), pesquisa, docência,
publicações, participações em eventos científicos (nacionais e internacionais),
ativldades de administração (é chefe de departamento, membro MS3 do Consu,
membro da subcomissão de pós em sociologia) e projetos de extensão, De
fato, como é demonstrado em seu relatório e nos pareceres sua contribuição ao
IFCH e à Unicamp é inestimável. Dessa forma, referendo os pareceres, mas
ainda acrescente três aspectos sobre as atívidades do docente.

O primeiro deles é a capacidade do docente em trabalhar coletivamente e
liderar equipes. Isso é algo que ele faz no Centro de Estudos Marxistas, mas
que nesses últimos anos se expandiu para outras atívidades. Destaco neste
ponto três contribuições: 1) a pesquisa que desenvolve comigo e com a Profa.
Mariana Chaguri, que foi muito inspirada na liderança de professor; 2) a criação
do Centro de Sociologia Contemporânea, que teve seu essencial impulso, tanto
como chefe de departamento, quanto como pesquisador; 3) a já destacada
Coordenação Pedagógica do PNLD do MEC. Neste ponto, é relevante lembrar
que professor coordenou uma equipe de 30 pessoas, além de intermediar
relações que envolviam Órgãos corüplexos como MEC e Unicamp.

Outro ponto que gostaria de destacar é a versatilidade do professor em termos
de docência e sua capacidade de integrar graduação e pós. O Professor Sávio
lecionou disciplinas na graduação nos 3 autores principais da formação da
Sociologia (Durkheim, Weber e Marx), e na pós-graduação em Teoria
Sociológica, também um dos pilares da formação dos alunos. Ainda neste
ponto, o docente é capaz de equilibrar suas atividades entre graduação e pós, o
que se demonstra com sua distribuição de carga didática e de orientação,
desde iniciação cientifica até doutorado. Da mesma forma. aquando nessas
diferentes frentes, ele integra os alunos de pós e graduação, como é
demonstrado pelo número de PEDE e PADs que orientou.

Por fim, destaco a grande sensibilidade social e pessoal do docente. o que
contribui tanto para o ambiente interno à Unicamp, quanto externo. Em relação
ao ambiente interno, essa sensibilidade se nota com os pequenos gestos do
docente no dia a dia. Como chefe de departamento, ele está sempre alento às
necessidades de seus colegas. Contudo, há também grandes gestos, como em
sua fundamental participação no combate a assédio sexual e moral em nossa
universidade. Destaco que o Prof. Sávio foi liderança fundamental na
exoneração de um docente do departamento de sociologia acusado em caso de
assédio. Externamente, também se nota essa sensibilidade e aqui se destaca
sua ação na Força Tarefa Unicamp contra a Covíd-19. Essa força tarefa, que
envolveu pessoas de várias unidades da Unicamp, foi fundamental para reduzir
os danos da doença e da desigualdade social na Vila Soma, certamente
salvando várias vidas.
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Apenas destaco como conselho de melhoria em seu trabalho a diminuição da
carga de orientação, que ultrapassa os limites indicados pela pós-graduação.

098

Pelos pareceres e pelo o que relato, indico enfaticamente a aprovação do
relatório do Professor Sávio Cavalcante.

MICHEL NICOLAU NETTO

ALVARO GABRI'EL BIANCHI MEN'DEZ
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente 67/68 1 5/i2/2020 16:57



g%.
%g"

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FI'LOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

'Í

ÚNICA. !aP
tjõtíkuto::de

c Ci&úeías Humanas

Campinas, 04 de janeiro de 2021

000099

Interessado:

Departamento:

Assunto:

MARCOS TOGNON

História

Relatório Periódico de Atividades Docentes

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

Marcos Tognon, referente ao período de 01 /3/201 5 a 29/02/2020

.ã.b. . . abfiai.'BÊ t:h$®6ãggã.

iü Üu Ü:'d:ê.Fãli6Éb$à:.$. Ç@Éá Êâã:yüú' â' É:
:Urljy$fã.j18&d@:ÉsÊàdúál..:dé IÇüq:PiÜ 8

F91'a&. .:2$ÕB1:7

Ci.dado Uiliversi.tária Zeferino Vaz, Rua Cora Co.ralha, 100 -- Campiil.as/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
1 19) 3521 1579 ' 158] e-mail: dirifch@iunicamp br



g&. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

B
f

i'tí utd d'ç

c. Ciêõüias HLü nasIJNIGAFaP

oooíoo
Campinas, 04 de janeiro de 2021

OF.DH. ng. 003/21

ASSUNTO: Relatório Periódico de Atividades Docentes

Senhor Diretor

Encaminhámos para aprovação da Congregação o Relatório Periódico de

Atividades de Docente do Prof. Dr. Marcos Tognon referente ao período de

O1/03/2015 a 29/02/2020

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe de Departamento
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

Segundo o docente, no campo destinado a auto-avaliação, as atividades na
graduação têm sido sua prioridade desde o início de sua atuação na Unicamp.
E, de fato, o docente se dedica aos cursos de graduação de duas unidades: em
História, na área de História da Arte e Patrimânío, e também ao curso de
Arquitetura, nas áreas de História da Arquitetura Brasileira e Desenho artístico,
contemplando um vasto campo de atividades.

Essa dedicação se manifesta numericamente na quantidade de disciplinas
ministradas; número de alunos e de horas dedicadas ao ensino na graduação
apresentando média bastante superior à média da unidade.

No que concerne à orientações, o docente apresenta média apenas um pouco
inferior à da unidade nas modalidades Iniciação Científica e PAD; ainda assim,
superior na modalidade PED, demonstrando a sua atuação na inferface entre as
atividades da graduação e da pós-graduação, sendo este último, outro campo
em que o docente apresenta contribuição de destaque, considerando tanto sua
atuação como orientador, como sua produção intelectual, artística e cultural e
ainda sua participação em bancas de qualificação e defesa de dissertações e
teses

Além das atividades em sala de aula. o docente realiza atividades de campo em
acervos e centros históricos relevantes no Brasil.

Constam ainda 7 projetos com financiamento concluídos, e 5 em andamento,
que envolvem o ensino de graduação, o que é mais um indicador de sua
importante contribuição para este campo.

Além disso, o docente participa do NDE do curso de Arquitetura há 6 anos,
tendo se engajado na reforma curricular implementada no ano de 2019 e nos
debates constantes sobre as metodologias de desenvolvimento e avaliação do
trabalho final de graduação (TFG), considerado uma das etapas principais da
formação de arquitetos e urbanistas.

Em suma, por todos os aspectos abordados, o docente tem desempenho
plenamente satisfatório para o campo da graduação.

CAMILA LOUREiRO DIA'S
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: ,4prov'ado 000102

CAMILA LOUREIRO DIAS
IFCH/DH - IN:STITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA REITOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: ,Aprovado 000103
Comentários

O relatório do professor Marcos Tognon, abrangendo o péríodo de março de
2015 a fevereiro de 2020, revela destacada inserção no âmbito da pesquisa, do
ensino e da extensão, dentro e fora da Unicamp, com destaque para a
formação de pesquisadores, projetos relacionados ao campo da História da Arte
e do património histórico e engajamento na consolidação dos programas de pós
graduação do IFCH por meio da sua coordenação geral.

Durantes os últimos cinco anos, o docente ofereceu, com expressiva
regularidade, várias disciplinas na graduação dos cursos de História e
Arquitetura e Urbanismo (AU) da Unicamp. atingindo a média de três disciplina
anuais, tendo ainda participado ativamente da reformulação curricular do curso
de AU, além de haver orientado uma monografia de final de curso e envolver
oito alunos no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED).

No âmbito da pós-graduação, o professor Marcos Tognon também foi
responsável pór ministrar diversas disciplinas, alcançando a elevadada média
de 4,8 por ano. Quanto à formação de jovens pesquisadores, suas atividades
não foram menores, uma vez que conta com quatro dissertaçãoes e quatro
teses defendidas sob sua orientação, além de número equivalente de
mestrandos e doutorandos em fase de elaboração de suas pesquisas. O
docente teve sob sua responsabilidade o desenvolvimento de projetos de
diversos bolsistas da CAPES, do CNPq e da FAPESP, assim como integrou
anualmente cerca de 10 bancas examinadoras.

Há que se destacar também a participação de Marcos Tognon em eventos
acadêmicos científicos nacionais (24) e internacionais (23), além dos muitos
que organizou, o que demonstra a inserção do professor em redes amplas de
pesquisadores, dentro e fora do país. Ao lado de diversos trabalhos técnicos,
com grande quantidade de pareceres emitidos, o docente publicou um capítulo
de livro

No aspecto administrativo, ressalta o seu empenho por vários anos como
coordenador da Comissão de Pós-Graduação do IFCH, que congrega lO
programas, assim como suas atividades em comissões do Departamento de
História. do instituto e da Universidade. Ademais, a participação do professor
Marcos Tognon em iniciativas que extrapoiam o âmbito da Unicamp se faz
notar, por exemplo, na docência que vem oferecendo no mestrado
profisisonalizante em Restauro Arquitetõnico da UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA - CEDCRE, um programa implementado e apoiado pelo iPHAN e
UNESCO. No q;ue concerne à extensão, participa da Comissão de Especialistas
de bens Culturais da Igreja junto à Catedral Metropolitana de Campinas, bem
como exerce mandato junto ao CONDEPHAAT - Conselho Estadual de Defesa do
Património Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

O relatório em tela revela muitas outras iniciativas congêneres no campo da
pesquisa, do ensino, da administração e da extensão, todas com resultados
amplamente satisfatórios.
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Comentários

O relatório do professor Marcos Tognon. abrangendo o péríodo de março de 20'15 a fevereiro de 2020, revela destacada
inserção no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão, dentro e fora da Unicamp, com destaque para a formação de
pesquisadores, projetos relacionados ao campo da História da Arte e do património histórico e engajamento na

consolidação dos programas de pós-graduação do IFCH por meio da sua coordenação geral.

Durantes os últimos cinco anos, o docente ofereceu, com expressiva regularidade, várias disciplinas na graduação dos
cursos de História e Arquitetura e Urbanismo (AU) da Unicamp, atingindo a média de três disciplina anuais, tendo ainda
participado ativamente da reformulação curricular do curso de AU, além de haver orientado uma monografia de final de

curso e envolver oito alunos no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED).

No âmbito da pós-graduação, o professor Marcos Tognon também foi responsável por ministrar diversas disciplinas,

alcançando a elevadada média de 4,8 por ano. Quanto à formação de jovens pesquisadores, suas atividades não foram
menores, uma vez que conta com quatro dissertaçãoes e quatro teses defendidas sob sua orientação, além de número
equivalente de me.strandos e doutorandos em fase de elaboração de suas pesquisas. O docente teve sob sua
responsabilidade o desenvolvimento de projetos de diversos bolsistas da CAPES, do CNPq e da FAPESP, assim como
integrou anualmente cerca de 1 0 bancas examinadores.

Há que se destacar também a participação de Marcos Tognon em eventos acadêmicos científicos nacionais (24) e

internacionais (23), além dos .muitos. que organizou, o que demonstra a inserção do professor em redes amplas de
pesquisadores, dentro e fora do país. Ao lado de diversos trabalhos técnicos, com grande quantidade de pareceres
emitidos, o docente publicou um capítulo de livro.

No aspecto administrativo, ressalta o seu empenho por vários anos como coordenador da Comissão de Pós-Graduação
do IFCH, que congrega '10 programas, assim como suas atividades em comissões do Departamento de História, do
.Instituto e da Universidade. Ademais, a participação do professor Marcos Tognon eM iniciativas que extrapolam o âmbito
da Unicamp se faz notar,..por exemplo, na docência que vem oferecendo no mestrado profisisonaEizante em Restauro
Arquitetõnico da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - CEDCRE, um programa imp]ementado e apoiado peia ]PHAN
e UNESCO. No que- concerne à extensão, participa da Comissão de Especialistas de bens Culturais da Igreja junto à
Catedral Metropolitana de Campinas, bem como exerce mandato junto ao CONDEPHAAT - Conselho Estadual de
Defesa do Património Histórico, Arqueológica, Artístico e Turístico do Estado de São Pauta.

O relatório em tela revela muitas outras iniciativas congêneres no campo da pesquisa, do ensino, da administração e da

extensão, todas com .resultados amplamente satisfatórios.

FERNANDO TEIXEIRA DA SILvo
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENC[AS HUMANAS

FERNANDO TEIXEIRA DA SALVA
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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Comentários

Abrangendo o péríodo de março de 2015 a fevereiro de 2020, o relatório de Marcos Tognon atesta
participação e desempenho notável nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, dentro e fora da
UNICAMP

No tocante à Graduação, no período em foco, ofereceu uma média de três disciplinas anuais aos
cursos de História e Arquitetura e Urbanismo. Chama atenção sua particular conüibuição a este
último cluso; expressa nas orientações de monograma e de altmos do Programa de Estágio Docente,
destacando ainda sua participação na reformulação curricular do mesmo curso

Na Pós-Graduação, Marcos Tognon ministrou várias disciplinas, alcançando a média de 4,8 por ano
Orientou quatro dissertações de Mestrado, oito de Doutorado, além de manter número médio
semelhante de orientações em andamento. Entre seus orientando, vários foram bolsistas de agências
de fomento fêdera[(CAPES e CNPq) e estadual (FAPESP). Ainda na pós-graduação. sua média
anual de participação em bancas de defesa foi em tomo de lO

No tocante à produção cientíüjca: o relatório atesta a participação em eventos nacionais(24) e
internacionais (23), constando o prof'essor entre os organizadores de algmis deles. Neste quesito.
acrescenta-se a publicação de üm capítulo de livro e vários pareceres académicos e técnicos.

No âmbito da administração, além do cargo de Coordenador da Comissão de Pós-Graduação do
IFCH, Marcos Tognon participou de várias comissões instaladas no Departamento de História e no
HCH

Por õm: é preciso ressaltar a atuação do Professor Marcos Togon em iniciativas de pesquisa. ensino
e extensão externas à UNICAMP. Destaca-se: a docência no mestrado pro.nssional em Restauro
Arquitetânico da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAH,IA - CEDCRE, um
programa implementado e apoiado pelo IPHAN e UNESCO; a participação na Comissão de
Especialistas de bens Culturais da lgrda junto à Catedral Metropolitana de Campinas; o mandato
junto ao CONDEPHAAT - Conse]ho Estadual de ])efesa do Patdmânio Histórico, Arqueológico,
A:rtístico e Turístico do Estado de São Paulo.

Diante do exposto. o Conse]]lo Departamenta] recodlece a notas el contribuição do Professor Marcos
Tognon ao Departamento de História e considera seu relatório muito satisfatório.

Lucilene Reginaldo

IFCl]/DH INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

LUCILENE REGINALDO
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente 61'/62 04/01/202] 15:50



.J
PltDU

mó.RalonÊAot

PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: .4prot'ado OQ0107

Comentários

Abrangendo o período de março de 2015 a fevereiro de 2020, o relatório de Marcos Tognon atesta
participação e desempeiüo notável nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, dentro e fora da
UNICAMP

No tocante à Graduação, no período em foco, ofereceu uma média de três disciplinas anuais aos
cursos de História e Arquitetura e Urbanismo. Chama atenção sua particular contribuição a este
último curso, expressa nas oüentações de monograma e de alunos do Programa de Estágio Docente,
destacando ainda sua participação na refannulação curricular do mesmo caso

Na Pós-Graduação, Marcos Tognon ministrou várias disciplinas, alcançando a média de 4,8 por ano
Orientou quatro dissertações de Mestrado. oito de Doutorado. além de manter número médio
semellaante de orientações em andamento. Entre seus orientando, vários foram bolsistas de agências
de fomento f'edera] (CASES e CNPq) e estadual(FAPESP). Ainda na pós-graduação. sua média
amial de participação em bancas de defesa foi em tomo de lO.

No tocante à produção cientíHlca, o relatório aresta a participação em eventos nacionais (24) e
internacionais (23), constando o professor entre os organizadores de alguns deles. Neste quesito:
acrescenta-se a publicação de um capítulo de livro e vários pmeceres acadêmicos e técnicos

No âmbito da administração, além do cargo de Coordenador da Comissão de Pós-Graduação do
IFCH, Marcos Tognon participou de várias comissões instaladas no Departamento de História e no
TFT''ÊI

Por ülm, é preciso ressaltar a aluação do Prof'essor Marcos Togon em iniciativas de pesquisa. ensiílo
e extensão extemas à UNICAMP. Destaca-se: a docência no mestrado profissional em Restauro
Arquitetânicó da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA - CEDCRE, um
programa implementado e apoiado pelo IPHAN e UNESCO; a participação ila Comissão de
Especialistas de bens Culturais da lgrda junto à Catedral Metropolitana de Campinas; o mandato
junto ao CONDEPHAAT - Conselho Estadual de Defesa do Património Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo.

Diante do exposto, o Conselho Departamental reconhece a notável contribuição do Professor Marcos
Tognon ao Departal)lento de História e considera seu relatório muito satisfatório.

LUCILENE. REGINALDO
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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Interessado:

Departamento:

Assunto:

RICARDO FIGUEIREDO PÉROLA

História

Relatório Periódico de Atívidades Docentes

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

Ricardo Figueiredo Pérola, referente ao período de 01 /7/201 7 a 30/6/2020
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ASSUNTO: Relatório Periódico de Atividades Docentes

Senhor Diretor

Encaminhámos para aprovação da Congregação o Relatório Periódico de

Atívidades de Docente do Prof. Dr. Ricardo Figueiredo Pirola referente ao período de

01/07/2017 a 30/06/2020

Atenciosamente

,j.-~ $-
Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe de Deoartamento
DH/tFCH/UNICAMP
Matrícula 300741

limo. Sr

Prof. Dr. Alvará Gabríel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

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

Telefones(191 3521 1575 -- e mail: historia@unlcamp br
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Comentários

O professor Ricardo Pérola é credenciado como docente permanente no
Programa de Pós-Graduação em História (PPGH), tendo apresentado no triênio
desempenho altamente satisfatório, como se denota de sua produção nos
campos da docência. da pesquisa, da divulgação da produção científica e da
formação de jovens pesquisadores (graduação, mestrado e doutorado).

No terreno do ensino, o professor revelou forte envolvimento no PPGH, tendo
sido responsável pela oferta de sete disciplinas, com uma média acima da
registrada pela unidade. Como formador de alunos, orientou nove dissertações
(três das quais concluídas) e três teses (em andamento), sendo que três
orientandos obtiveram bolsas da Fapesp.

Como pesquisador, deve-se ressaltar sua forte e crescente inserção
internacional, atuando como coordenador do exítoso Programa de Duplo
Diploma de Doutorado entre os departamentos de História da Unicamp e da
Universidade de Rice (Estados Unidos), de modo a propiciar estreito
intercâmbio de alunos e professores entre as duas instituições. Outrossim,
desenvolveu estágio de pós-doutorado na Universidade de Harvard por meio de
uma bolsa concedida pela Fapesp. Cumpre ressaltar ainda sua publicação na
presa\g\osa Oxford Encyclopedia of Brazíiian History and Cuftum. Entre outras
produções textuais, o professor Ricardo Piroga publicou um capítulo em
coletânea, bem comno produziu outros dois textos que se encontram no prelo.
Além de divulgar suas pesquisas em vários encontros acadêmicos nacionais e
internacionais, o docente participa de projetos coletivos, como um Projeto
Temático Fapésp desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em História Social da
Cultura (Cecult-Unicamp), do qual é membro e atual diretor.

Avulta ainda seu compromisso relacionado à emissão de pareceres, sobretudo a
diversos artigos arbitrados por ele para periódicos, consultoria a agências de
fomento, participação em bancas examinadoras, totalizando 26 em três anos,
assim como participação e elaboração de vários projetos de investigação.

O professor Ricardo Piroga aliou essas e muitas outras atividades ao exercício
árduo de cargos administrativos por anos seguidos, como coordenação da
graduação e chefia do Departamento de História,

Em suma, o docente desempenhou atividades de ensino.
administração acãdêmica com notável êxito.

pesquisa, extensão e

FERNAN DO TE.IXEIRA DA SALVA
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CiENCIAS HUMANAS
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Comentários

O professor Ricardo Piroga é credenciado como docente permanente no Programa de Pós-Graduação em História
(PPGH). tendo apresentado no triênio desempenho altamente satisfatório, como se denota de sua produção nos campos
da docência, da pe.squisa, da divulgação da produção científica e da formação de jovens pesquisadores (graduação,
mestrado e doutorado).

No terre.no do ensino, o professor revelou forte envolvimento no PPGH, tendo sido responsável pela oferta de sete

disciplinas, com uma m.adia acima da registrada pela unidade. Como formador de alunos, orientou nove dissertações
(três das quais concluídas) e três teses (em andamento). sendo que três orientandos obtiveram bolsas da Fapesp.

Como pesquisador, deve-se ressaltar sua forte e crescente inserção internacional, aquando como coordenador do exitoso
Programa de Duplo Diploma de Doutorado entre os departamentos de História da Unicamp e da Universidade de Ride

(Estados Unidos), de modo a propiciar estreito intercâmbio de alunos e professores entre as duas instituições. Outrossim:

desenvolveu estágio de pós-doutorado na Universidade de Haward por meio de uma bolsa concedida pela Fapesp.
Cumpre ressaltar ainda sua publicação na prestigiosa Ox$ord Ehcyc/opedh ofBrazllhn Hfsfo/y and Cu/fale. Entre outras

produções textuais, o professor Ricardo Pérola publicou um capítulo em coletânea, bem comno produziu outros dois
textos que se encontram no prelo. Além de divulgar suas pesquisas em vários encontros acadêmicos nacionais e

internacionais, o docente participa de prójetos coletivos, como um Prometo Temático Fapesp desenvolvido pelo Centro de
Pesquisa em História Social da Cultura (Cecult-Unicamp), do qual é membro e atual diretor.

Avulta ainda seu compromisso relacionado à emissão de pareceres. sobretudo a diversos artigos arbitrados por ele para
periódicos, consultoria a agências de fomenta, participação em bancas examinadoras, totalizando 26 em três anos,
assim como participação e elaboração de vários projetos de investigação.

O professor Ricardo Pérola aliou essas e muitas outras atívidades ao exercício árduo de cargos administrativos por anos
seguidos, como coordenação .da graduação e chefia do Departamento de História.

Em suma, o docente desempenhou atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração acadêmica com notável
êxito

FERNAN DO TEIXEIRA DA SALVA
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Comentários

O prof. Rícardo Pirola vem demonstrando uma consistente dedicação às
atívidades de ensino na Graduação, como pode ser verificado pelos índices do
presente Relatóría, nos q.uaís o docente se situou sempre acima da média
observada no Instituto. Foram cinco disciplinas oferecidas na Graduação
durante ó triênio, para um:tota] de 2].O alunos; o que não é pouco, mormente
se considerarmos que durante um dos semestres o prof. Pérola esteve no
exterior, em licença para seu pós-doutorado.

As avaliações discentes têm apontado, regularmente. a expressiva dedicação
do prof. Piroga às atividades de Graduação, encarecendo sua atenção para com
as necessidades dos alunos. Embora o segundo semestre de 2020 não esteja
contemplado no presente Relatório, vale a pena destacar a observação feita
pelos alunos durante a última avaliação de curso e que destacou o cuidado do
docente para com seus alunos durante o período pandêmico, cuidado
evidenciado tanto na atenção redobrada às suas dificuldades e necessidades
como, também. na cuidadosa preparação do curso tendo em vista as novas e
difíceis circunstâncias.

O prof. Piroga também se dedica à supervisão em nossos programas de
Monitoria, tendo supervisionado, ao longo do triênio, 2 PED e 4 PAD.

RUI LUIS RODRIGUES
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Comentários

O prof. Ricardo Pérola vem demonstrando uma consistente dedicação às atividades de ensino na Graduação, como pode
ser verificado pelos índices do presente Relatório, nos quais o docente se situou sempre acima da média observada no
Instituto. Foram cinco disciplinas oferecidas na Graduação durante o tríênio. para um total de 210 alunos; o que não é
pouco, mormente se consíderarmós que durante um dos semestres o prof. Pérola esteve no exterior, em licença para seu

pós-doutorado.

As avaliações discentes têm apontado. regularmente, a expressiva dedicação do prof. Pérola às ativídades de
Graduação, encarecendo õua atenção para com as necessidades dos alunos. Embora o segundo semestre de 2020 não
esteja contemplado no presente Relatório. vale a pena destacar a obsewação feita pelos alunos durante a última

avaliação de curso e que destacou o cuidado do doce.nte para com seus alunos durante o período pandêmico, cuidado

evidenciado tanto na atenção redobrada às suas dificuldades e necessidades como, também, na cuidadosa preparação
do curso tendo em vista as novas e difíceis circunstâncias.

O prof. Pérola também se dedica à supervisão em nossos programas de Monitoría, tendo supervisionado, ao longo do
triênio, 2 PED e 4 PAD.

RUI LUIS RODRIGUES
[FCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

RUI LUAS RODRIGUES
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Comentários

No período coberto pelo relatório apreciado, o Professor Ricardo Pérola desempenhou de fomla
plenamente satisfatória as atividades de ensino, pesquisa; extensão e administração acadêmica

Na Graduação, ofereceu cinco disciplinas, para um total de 210 alunos. Além da docência, assumiu a
supervisão dois PEDE e quatro PADs, a orientação de quatro proletos de iniciação científica e de
monografias de bachmelado.

No âmbito da Pós Graduação, ofertou sete disciplinas. orientando ainda nove dissertações (três das
quais concluídas) e três teses (em andamento), além de participar de 26 bancas de defesas

A contribuição de Ricardo Pérola para a administração académica também deve ser destacada, uma
vez que, no período coberto por este relatório, ocupou os cargos chaves de coordenador de
graduação e chefe de departamento

Sua atuação como coordenador do Programa de Duplo Diploma de Doutorado entre os
departamentos de História da Unicamp e da Universidade de Rica (Estados Unidos) Eem sido
ftmdamental para o fortalecimento das políticas internacionalização do Departamento de História.
Nesse sentido, a realização do estágio de pós-doutorado na Uni\ ersidade de Harvard ressalta a forte
e crescente inserção intemacional do Professor Ricardo Pérola.

No tocallte à produção acadêmica, Ricardo Pérola apresentou trabalhos em eveilEos nacionais e
internacionais, publicou em suportes acadêmicos de prestígio internacional, elaborou prqetos de
pesquisa e emitiu pareceres para periódicos especializados. Por último, destaco o viés coletivo e
colaborativo que marca a produção cientíâca de Ricardo Pirola cllamando atenção para sua
participação como pesquisador em um Prometo Temático desenvolvido no âmbito do CECULT/IFCH
/UNICAMP, centro ao qual está vinculado e cumpre, no momento, a função de diretor.

Diante do exposto, aprovámos com louvor o relatório do Professor Ricardo Pérola.

LUCILENE REGINALDO'
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: ,Aprovado anal i h

Comentários

No período coberto pelo relatório apreciado, o Professor Ricardo Pirata desempenhou de forma
notável atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração acadêmica

Na Graduação, ofereceu cinco disciplinas, para um total de 210 alunos. Além da docência, assumiu a
supervisão dois PEDE e quatro PAI)s, a orientação de quatro projetos de iniciação científica e de
monogramas de bacharelado

No âmbito da Pós-Graduação: ofertou sete disciplinas. orientando ainda nove dissertações(três das
quais concluídas.) e três teses(em andamento), além de participar de 26 bancas dc def'elas.

A contribuição de Ricardo Pirola para a administração académica também deve ser destacada. uma
vez que, no período coberto por este relatório, ocupou os cargos chaves de coordenador de
graduação e chefe de departamento

Sua atuação como coordenador do Programa de Duplo Diploma de Doutorado entre os
departamentos de História da UnicaTmp e da Universidade de Ride (Estados Unidos) tem sido
fundamental pu'a o fortalecimento das políticas intemacionalização do i)epartamento de História
Nesse sentido, a realização do estágio de pós-doutorado na Universidade de Harvard ressalta a forte
e crescente inserção intemacional do Professor Ricardo Pérola.

No tocante à produção acadêmica, Ricardo Pérola apresentou trabalhos em eventos naciona,is e
intemacionais, publicou em suportes acadêmicos de prestígio íüternacional, elaborou proüetos de
pesquisa e emitiu pareceres para periódicos especializados. Por último, destaco o viés coletivo e
colaborativo que marca a produção científica de Ricardo Pérola chamando atenção pma sua
participação colho pesquisador em um Pro.leio Temático desenvolvido no âmbito do CECULT/IFCH
/LJN[CAMP, centro ao qua] está vincu]ado e cumpre, no momento, a função de dilatar

Diante do exposto, aprovámos com louvor o relatório do Professor Ricardo Pirola.

LUCiLENE REGINALDO
IFCH/DH - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório de Atividades Docente 44/44 04/01/2021 15:51
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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Campinas, 22 de dezembro de 2020

000116

Interessado:

Departamento:

Assunto:

THIAGO LIMO NICODEMO

História

Afastamento nos termos do Artigo 88. Incisa V, do ESUNICAMP

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de filosofia e

Ciências Humanas, o pedido de afastamento do Prof. Dr. Thiago Lama Nicodemo,

nos nos termos do Artigo 88. Incíso V, do ESUNICA/ÜP, para assumir a Coordenação

do Arquivo público do Estado de São Paulo.

:iasÊ&M de.giã afã àCíê ta Wumianag:

.Umivei'si@ade Est d &É dB Campima$
Ma:t. 28fi8::1 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP -- CEP: 1 3083-896 Telefones
(19) 352] 1579 / 1 581 e mail: dirifch@unicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

00011 '7

Campinas, 17 de dezembro de 2020

0Hicio DH .ll' 036/20

qpnlnnr T)irpta-r

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

aprovar o afastamento do Prof. Dr. Thiago Lama Nicodemo, de suas atividades

docentes, para assumir a coordenação do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nos

termos do Aí'tigo 88, Inciio V, do ESUNICAMP.

Infonnamos ainda que ref'eüdo af'astamento foi aprovado pelo Departamento de

História, em reunião realizada em 16 de dezembro de 2020.

Atenciosamente

- ©»*-.

Prata. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

rFCH/UNICAMP
Matríctxla
300741

limo. Sr

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICJ4A4P' De acordo

$ â d F l &ü$& ê!@! ã sNuma:aa8

Ma{. 2$&$17



Campinas, 10 de dezembro de 2020

A Chefia do departamento de História da UNICAMP.

Tendo em vista o convite em anexo para assumir o cargo de Coordenador do Arquivo

Público do Estado de São Paulo gostam-ia de solicitar meu afastamento da l:JNICAMP sem prduízo

c[e veilcilnentos por um ano, se possíve]: a partir do dia ]] de Janeiro de 2021

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos;

.3u-.-,f L--. N.ow--)

Prof Dr. Thiago Limo Niçodemo

hicodem(@unicmnD.br

(] 1) 93754-4572



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Governo

UAPE - COORDENADORIA

C00119

OPicio

Assunto: Afastamento para exercer a coordenação do Arquivo Público do Estado

Ao Magnífico Reitor da Universidade Estadual de Campinas, Marmelo Knobel:

Venho por meio deste documento formalizar o convite paa que o Professor Thiago Lima
Nicodema, do Departamento de História da UNICAMP, me suceda à dente da Unidade do
Arquivo Público do Estado de São Pauta, uma vez que estarei assumindo a Chefia de Gabinete
da Secretaria de Projetos , Orçamento e Gestão, a qual o Arquivo está vinculado.

O convite leva em consideração o perâl do docente da UNICAMP, com sólida formação em
direito e história, capacidade de gestão de projetos de pesquisa naciollais e intemacionais, e a sua
importante millitância como pesquisador no campo da história, em especial pesquisando arquivos
e fontes históricas.

Complementarmente, informo que o afastamento pleiteado seria sem prejuízo dos vencimento e
com ressarcimento.

Me coloco à disposição para quaisquer escluecimentos:

São Paulo, 02 de dezembro de 2020.

= t'-

ã

Fernando Padula Novaes
Coordenador

UAPE - COORDENADORIA

nnA ni i n nn3f'.laç:çiif dncl imortal
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Campirlas, 29 de janeiro de 202 1

00012 o

Interessada:

Departamento:

Assunto:

MARIA SUELY KOFES

Antropologia
Professor Colaborador

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o renovação de vínculo da Profa. Dra. lv\aria Suely Kofes, no

Programa de Professor Colaborador. por 02 anos, a partir de 27/02/2021 , junto ao

Departamento de Antropologia.

Prof. Df. Roberto Luiz do Calmo
Diretor Associado - $8alt. 290280
nstituto de Filosofa e Ciências Humafta

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 352] 1579 / 158] e-mail: diriíéh@uniça+np.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAMP' DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
CÍê.n.êi.+ .F{Í

000 ].. i. .!.

Campinas, 15 de janeiro de 2021

Oficio DA / IFCH n' 002/2021

!!mo. Sr.

Prof. Dr. Àíva} o Gaba'ie{ Bianchi
DiretoY' - IFCH
í T?aTr Á ÀÁP

Senhor Diretor.

Ellcaminhó ao senhor o pedido de renovação do vínctdo da Prosa. Dra MARIA SUELY l<OFES no

programa: de Prof'essor Colaborador da UNICAMP: jlmto ao Departamento de Antropologia/IFCH: para o

período de 27/fevereiro/2021 a 26/fevereiro/2023

Caso h4a acordo quanto à solicitação, Beco a aorovacão ad z:e

!11CIH, pois o processo de renovação do vínculo precisa ser concluído em tempo hábil para encaminharmos

à CPG/IFCH a solicitação de renovação do credenciamento da professora; antes do vencimento deste.

Informo ainda que esta renovação de vínculo foi aprovada pelo Departamento de

Antropologia/IFCH, em reunião realizada no dia 16 de dezembro de 2020.

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

flnrdinlmpn+p

PI Ê aKg séMõmMdülFMM Àüd$üm;Âmuü
l@à@E Ülã :Êe:$@ã;g:l$Õ:

::Ç$é@dá #üF@Ú ü! $:g :AãtM#$1Éü@4:

$@€1q:/ ul :içãw

l

Ü
,./'

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] 00 - Campinas/SP - CEP; 13083-896
Telefones C19) 3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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Campir\as, 16 de fevereiro de 202 1

000122

Documento: Ofício IFCH/DA n' 004/2021

Interessado:

Assunto:

R'ODRIGO FERREIRO TONIOL

Professor Colaborador

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a retifícaçõo do período de vínculo do Prof. Dr. Rodrigo

Ferreiro Toníol, no Programa de Professor Colaborador, de 01 ano a partir de
01/01/2021, para 02 anos a partir 0]/01/2021, junto ao Departamento de
Antropologia.

:Àba,ç;'êõb#ã \É'@ÚI,f'@Md@:
©i@ttPÍ:

!àútÜdd::di'81$êÜâ8.@:'$ 1üÊâã bülã8áál

yúl$$ $i$ãq$ gl#@ là11$él l $ÉÍ$#$
:M aÜ''Ê868ã#

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
1 19) 352] 1579 .' 1581 e-mail: diria'ch@uniçamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENT.O DE ANTROPOLOGIA
UNICAh4P -áê

da renovação é de 01/manei

illlüü fae' }jBpiõn©s

Campinas, 16 de fevereiro de 2021

Oficio DA / IFCH n' 004/202 ]

Tlmr. qr

Pl:oÍ. Dr. Atvaro Gabrie B n hi
Diretor - IFCH
tJl©CÀMP

qpnh,ar T); rp+,ni'

Encaminho pedido de ratificação do período de vínculo do Prof. Dr. RODRIGO FERREIRO

TONIOL no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, junto ao Departamento de
Antropologia/IFCH.

A renovação do vínculo do referido professor foi encaminhada para a pauta da Congregação de

novembro/2020: mas o encaminhamento(Ofício DA/IFCH n' 030/2020) f'oi solicitado: equivocadamente;

para o período de 014aneiro/2021 a 3 1/dezembro/2021, pelo fato de ter sido assim informado pelo professor

à secretaria, e desta íbrma f'oi aprovada (Pnecer Congregação/IFCH n' 250/2020 ). Entretanto: quando a

secretaia do departamento recebeu do professor a cópia do Termo de Outorga da agência de fomento, notou

que o período corneto

Diante disso, encaminho este pedido de retiÊicação do período da renovação e peço ao Sr. a gentileza

da ízprovação fzd rÉ:/brendHm pe/a Cana/egação/TPCH: visto que tal aprovação é necessária para podermos

encaminha à CPG/IFCH, o quanto antes, a renovação do credenciamento do professor Rodrigo Toniol junto

ao PPGAS/IFCH.

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

Cordialmente

PiwÊ Dí. $oM Müt8Nd P ila Amuo AfmH
8$üU'imlü aâ glüãlZ fi

üiw$e dü ü p l ãme de tmPülo©K
ÊPCH / UMlm M:F

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP CEP: 13083-896
Telefones C19) 3521 1572 - e-mail= dantropo@unicamp.br
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Campinas, 13 de janeiro de 202 1
000124

Documento: Ofício IFCH/DCP n' 001 /2021

Interessado:

Assunto:

THAISSA TAMARINDO DA ROCHA WEISHAUPT PRONI

Pesquisador Colaborador

APROVE) ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o encerramento de vínculo de Thaissa Tamaríndo da Rocha

Weishaupt Proní, no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao
Departamento de Ciência Política.

f/ '::'-*;
Prof. Dr. Roberto Luiz do Carmo

Diretor Associado
IFCH/UNECAMP

Matrícula 290280

Cidade Uuivei'sitária Zeíerino Vaz, Rua Cora Coralina, l DO -- Campinas/SP -- CEP: 1 3083-896 Telefones
(] 9) 3521 1579 / 1581 e-mail: diriüü(êluniçamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA
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Campinas, 08 de janeiro de 2021.

OF. DCP/IFCH ng 00.1/21 000125
Ref.: Proc. 09 P-23152/2019

llrno. Sr
Prof. Dr. ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ

DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhor Diretor

Venho por meio deste, solicitar ad referendum da
Congregação, para o encerramento do vínculo na função Pesquisador
Colaborador, da Dra. THAISSA TAMARINDO DA ROCHA WEISHAUPT PRONI,
junto ao Departamento de Ciência Política, a partir de ll de janeiro de 2021,
sob a supervisão da Profa. Dra. Angela Mana Carneiro Araújo.

Atencíosamente

Profa. Dra. Rachel Meneguello
Chefe de Departamento da Ciência Política

IFCH/UNICAMP
Matr. 15.279-0

Cidade Universitária Zeferino vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP CEP: 13083-896
Telefones IZ91 3521 1573 e mail: cpolitíc@unícamp.br
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Campinas, 13 de janeiro de 2021

00012$

Documento:

Interessado:

Ofício IFCH/DH n' 038/2020

ALESSANDRA PE.DRO

Assunto: Pesquisador Colaborador

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o encerramento de vínculo de Alessandra Pedro, no

Programa de Pesquisador Colaborador. junto ao Departamento de História.

Prof. Dr. Roberto Luíz do Calmo
Díretor Associado

IFCH/UNICAMP
Matrícula 290280
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTORIA
H:ylCA IUP

00012 '7

Campinas, 16 de dezembro de 2020

Ofício DH .ng 038/20

Senhor Diretor

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do

encerramento da função de Pesquisador Colaborador de Alessandra Pedra (processo

09 P 11114/2017), sob a supervisão da Profa. Dra. Cristina Meneguelío, a partir de

31/12/2020.

Informamos que a solicitação foi aprovada pelo Departamento de História em

reunião realizada em 16/12/2020.

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

IFCH/UNICAMP
Matrícula

300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bíanchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP
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Campinas, 13 de jar\eira de 202 1

Documento: Ofício IFCH/DCP n' 002/2021

Interessado:

Assunto:

'THAISSA TAMARINDÕ DA ROCHA WEISHAUPT PRONE

Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o ingresso de Thaissa Tamarindo da Rocha Weishaupt Proni no

programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 01 ano, a partir de 12/01/202],

sob supervisão da Profa. Dra. Ângela Mana Carneiro Araújo, junto Departamento
de Ciência Política.

/' ;;;:':;.,':,..:,:,
Prof. Dr. coberto Luíz do Calmo

Diretor Associado
IFCH/UNICAMP

Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rüa Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefoiaes
(] 9) 352] 1579 / 1581 e-mail: diriRh@uniçamp br
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POthlCA

Campinas, 08 de janeiro de 2021
Cíê-í- H -

OF. DCP/IFCH ng 002/21
000129

Elmo. Sr.

Prof. Dr. ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhor Díretor

Venho por meio deste, solicitar ad referendum da
Congregação, para o ingresso no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado, da
Dra. THAISSA TAMARINDO DA ROCHA WEISHAUPT PRONI, junto ao
Departamento de Ciência Política, a partir de 12 de janeiro de 202-1, pelo
f)erlodo de 2 anos, com bolsa da Diretoria Executiva de Direitos Humanos -- DeDH,
sob a supervisão da Profa. Dra. Angela Mana Carneiro Araújo

Atencíosamente

Profa. Dra. Rachel Meneguello
Chefe de Departamento da Ciência Política

IFCH/UNICAMP
Mata. 15.279-0

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP: 13083 896
Telefones(191 3521 1573 e-mail: cpolitic@unicamp.br
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Campinas, 04 de janeiro de 202 ]

000130

Documento: Ofício IFCH/DA n' 036/2020

Interessados

Assunto:

LUIZ GUSTAVO FREITAS ROSSI

Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de filosofia e
Ciências Humanas, o cancelamento do pedido de renovação de vínculo de Luiz

Gustavo frestas Rossí, no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 01 ano,

a partir de 01 /02/2021 , conforme Of. IFCH/DA n' 036/2020.

ÂI rü. '; bel;e8 B$aaçh.ã.h$©ndex
:DiÜt®Í'

!üstieúd ,d ü-:Êii'àéofãê. .$:ê íêúóíà$ .R:ú©a náÉ
'U. ãvàf'Éldãdé BÉ;Éâd:üa!.'lde Çz$;Penas

Mlat 2;B6 B-l.'?

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
Í1 9) 3521 1579 ' [58] e-mai]: dirifch@unicanlp.br
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I'NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIAUNICAhaP

D00 f 3
Campinas, 22 de dezembro de 2020

Ofício DA / IFCH n' 03 6/2020

!!mo. Sr.

Prof. Dr. Àtl?aro Gabriel Bianchi
T\;vof,lv . T'H'(''' }:í

UNiCÀMP

Senhor Diretor.

Encaminho à Congregação/IFCH o pedido de cancelamejlto da solicitação de renovação de vínculo

do Prof. Luiz Gustavo F. Rossi no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD), que í'oi aprovada na

reunião da Congregação de 02/dezembro/2020.

O cancelamento justiHlca-se pelo fato do Programa de Pós-Doutorado estabelecer o limite máximo de

05 (cinco) anos de vinculação aos pesquisadores, e com a soma dos períodos de vinculação do Prof. Luiz

Gustavo ao programa, totalizaram-se os 05 (cinco) anos «)l/setembro/2015 a 31.'agosto/2018 e

OI/f'evereiro/2019 a 3 14janeiro/20211, portanto, não é possível que o \ínculo dele junto ao PPPD seja

renovado novamente

Informo ainda que o cancelamento da renovação do vínculo foi aprovada também pelo

Departamento de Antropologia/IFCH, em reunião realizada no dia 16/dezembro/2020 .

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

Cordialmente.

?mÊ llr,JI é;Wgwilãül)z©& Ãílâi©© Â m8
Ma&j ula 'Kp 38 12:@ã

h f :ê@ nteparta:mente d Ail&püpola:$a
temi / BN:e&®P

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP: 1 3083-896
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Documento:

Interessado:

Ofício IfCH/DA n' 038/2020

LUIZ GUSTAVO FREIRAS ROSSI

Assunto: Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o encerramento de vínculo de Luíz Gustavo freitas Rossi, no

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de
Antropologia.

Â:lvata ãüb+i.M BhRBhi®.eExágl$.
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Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 - Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(] 9) 352] 1 579 ' 158] e-mail: dirifch@Üuniçamp.br
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Campinas, 22 de dezembro de 2020.

O.ócio DA / IFCH n' 03 8/2020

}.rof. Dr. ÁÍva} o Gabrie{ Biatlchi
Dü'eto+ - IFCH
UNiCÀÀ4P

Senhor Diretor.

Encaminho para apreciação da Congregação/IF'CH o encerramento do vínculo do Prof. Dr. LUIZ

GUSTAVO FRESTAS ROSSI no programa de Pesquisador de Pós-Doutorado(PPPD) da UNICAMP, junto

ao DepaNamento de Antropologia/IFCH.

Informo ainda que o professor estará vinculado ao programa até 3 1Üaneiro/2021 e o encerramento do

vínculo a partir desta data foi aprovado pelo Departamento de Antropologia/IFCH, em reunião realizada no

dia 16/dezembro/2020.

Sem mais: aproveito a oportunidade para reitera protestos de estijna e consideração

Cordialmente

h'oe 1Ür- }©sé'M3 Í o P:dva;Andor:A?wt:Eê
MaW$eüjÕ üe 3Ü312 6
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Documento: Ofício IFCH/DF n' 035/2020

Interessado:

Assunto:

RAFAEL .HENRIQUE TEIXEIRA

Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas, o encerramento de vínculo de Rafael Henríque peixeira. no

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de filosofia

Alva Q aàhidl:.RiüítekÊ::ilã!!dM::
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Cidade Universitária Zeferülo Vaz, Rüa Cora Coralha, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(] 9) 352] 1579 f' 158] e-mail: dirifch@unicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EN$TITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPA RTAMENTO DE FILOSOFIA--

Campinas, 30 de novembro de 2020

OF. DF/IFCH n9 35/2020

Ref.: Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Rafael

Henrique Teíxeira

Senhor Diretor

Vimos por meio desta, solicitar o Encerramento de vínculo no Programa de

Pesquisador de Pós-Doutorado, do Pro/. Dr. Rclfae/ Henrfque Tefxelra, sob a supervisão do Prof. Dr. Luiz

Benedicto Lacerda Or[andi, na período de O]/O$/20]9 a 03/nli/2020

Informo que o relatório de atividades foi aprovada pela Comissão do Departamento.

Ate nciosame nte

Profa. Dra. Taisa Melena Pascale Palhares

Chefe do Departamento de Filosofia
UNICAMP / EFCH

Matrícula: 308774

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

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Filosofia - Rua Cora Coralina, 1 00
CEP 13083-896, Campinas, SP. Brasíl. Tel.: (5519) 3521 1 574 - Fax: (5519) 35210121

e-maí!: depfilo@.unicamp.br
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Documento

Interessado:

Ofício IFCH/DA n' 037/2020

LUEZ GUSTAVO FREITAS ROSSI

Assunto Pesquisador Visitante Convidado

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas, o ingresso de Luiz Gustavo Frestas Rossi. no Programa de

Pesquisador Visitante Convidado, por 01 ano, a partir de 01/02/2021, sob

supervisão do Prof. Dr. Ronaldo Rõmulo Machado de Almeida. junto ao

Departamento de Antropologia.

A.bale G.abzidt Biüitcki $&ü;!tdãx

!hãtKMo de:'NâóáDãa:$'ÜÉêBdiàs;Nbh has
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Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
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Campinas, 22 de dezembro de 2020

OÊcio DA / IFCH n' 03 7/2020

limo. SP.
Proa. Dr. Aivc o Gabriel Bi(mchi
Diretor - iFCli

Senhor Diretor

Encaminho à Congregação/IFCH o pedido de htgresso do Prof. LUIZ GUSTAVO }'RECTAS ROSSI

junto ao programa de Pesquisador Visitante Convidado - PVC; cona'oi'me Deliberação CONSU-A-0 17/2020

O professor será vincu]ado ao programa pe]o período de 0 1/íevereiio/2021 a 3 ]-janeiro/2022 e

realizará suas atividades de pesquisajunto ao Departamento de Anüopologia/IFCH, sob supervisão do Profl

Dr. Ronaldo Râinujo Machado Almeida.

Informo ainda que o ingresso do Profl Luiz Gustavo no programa PVC foi aprovado pelo

Departamento de Antropologia/IFCH em reunião realizada no dia 16/dezembro/2020.

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

Cordialmente

Ppw{ 13z« !a#é Mawdüla: P'alva .Altdíon.Ã'rl'uH
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Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP - CEP: 13083-896
Telefones C19) 352] 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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Interessado:

Assunto:

CRISTINA MENEGUELLO

Participação em Atívídades Remotas Externas à UNICAMP

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a participação em ativídades remotas externas à UNICAMP

durante a suspensão das atívídades presenciais em virtude da Pandemia COVID-

19. conforme Instrução Normativa CPDl-001/2020, da Profa. Dra. Cristina

Meneguella, no âmbito do Convénio UNICAMP-UNIVESP.

:'l": ,<1;:,=. ':,:
Prof. Dr. Roberto Luiz do Carmo

Diretor Associado
IFCH/UNICAMP

Matrícula 290280

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



A Lucílene Reginaldo
Chefe do Departamento de História Unicamp

000139

Campinas, 13 de julho de 2020

Venho por meio desta, de acordo com a Instrução Normativa CPDI no

001/2020, de l0/06/2020, que estabelece orientações para a atuação

dos docentes em RDIDP em ativídades remotas externas à UNICAMP

durante o período de suspensão das atividades presenciais na
Universidade. solicitar a aprovação da chefia do departamento para

atividade de produção de conteúdo, roteiros de atividades e gravação

de aulas junto da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São

Pauta) .

Esclareço que a atividade se refere à disciplina de Formação de
Professores (SFH001 2020) e que os conteúdos da Univesp são

necessariamente elaborados pelos docentes das universidades

associadas, a saber, USP, Unicamp e Unesp.

Fico à disposição para mais esclarecimentos se necessário

Frota. Drq. Cristina Meneguello

De aco rdo ,.L- ç:.
Lucilene Regínaldo

Mat. 300.741

Campinas, 13/07/2020
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Interessado:

Assunto:

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Prometo ''Connectíng Art Histories: Ensinando e Pesquisando

Arte Não-Europeia em Universidades Brasileiras'

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de filosofia e
Ciências Humanas, o projeto ''Connecting Art Hístories: Ensinando e Pesquisando

Arte Nõo-Europeia em Universidades Brasileiras'', no âmbito do programa

Connectrng Art Historfes, da Fundação Gefty, proposto pela Profa. Dra. Patrícia

Dalcanale /üeneses.

Alvafü:' abíiai;'B & h.i.$!gEld$ã.:.
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Campinas, 17 de dezembro de 2020.

Ofício DH .ne 037/20

Senhor Diretor

Vimos solicitar providências, junto à Congregação, no sentido de aprovar, ad

re/erendum, o prometo "Connecf/ng ,4# H/suor/es: Ensinando e Pesquisando Arte Não-

Europeia em Universidades Brasileiras", no âmbito do programa Connect/ng 4rt

Historfes, da Fundação Getfy, proposto pela Profa. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses.

Informamos, ainda, que a referida solicitação foi aprovada pelo Departamento

de História, em reunião realizada em 16 de dezembro de 2020.

Atenciosamente

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNtCAMP

Matrícula
300741

Profa. Dra. Lucilene Reainaldon CEiene gins

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Blanchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coraiina, 100 -- Campinas/SP CEP: 13083 896
Telefones(19) 3521 1575 e-mail: historia@unicamp br
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Connecting Art llistories: Ensinando e Pesquisando Arte Não-Europeia em
Universidades Brasileiras

000142

Proponente: Patrícia Dalcanale Meneses

Contexto intelectual

SeguiiJdo os recentes desenvolvimentos em História de Arte Crítica

coíltemporânea, o presente prometo tem como objetivo consolidar o campo de Al-te

Não-Europeia em desellvolvimento no Brasil e os debates teórico-metodológicos que

ele engendra. A proposta dá continuidade ao que foi construído no projeto anterior;

;Teaching Non-European Art At Unicamp" (20]3-2017), no ânnbito do programa

Colznec//ng Hr//7is/oríes da Fundação Getty, que tinha a intenção de estabeler uma

linlaa de pesquisa dedicada às tradições não-europeias na área de História da Arte do

programa de pós-graduação em Históüa.

O prdeto original trouxe oito pesquisadores e professores estrangeiros para

dar aulas e co-orientar ]nestrados e doutorados no PPGH; em qual:o áreas diíêrentes

mte pré-colombiana, arte AÊ.icana, arte japonesa e teoria da Arte. A linlla de pesquisa

em História da Arte Não-Europeia foi a palmeira linha no país a oferecer estas áreas

de pesquisa e especialidade. Até o momento, o programa produziu dois mestrados em

arte pré-colombiana, um doutorado em Ax+e A.Bicada e um doutorado em Arte

Japonesa. Anualmente Lemos três alunos de doutorado(dois de arte aliicana e um de

arte pré-colombiana) e dois mesüandos em arte japonesa.

Ao [ongo dos anos em que tivemos o programa Co/z/zecfíng drr ]7is/or/es da

Fundação Getty na Unicamp, o grupo de pesquisa eln História da. Arte não-Europeia

tomou-se uma referencia importante pala aqueles interessados na expansão do campo

da História. da Arte no Brasil para incluir tradições signiílcativas que compõem o

diversificado tecido cultural do país, mas que não eram contempladas na estrutura

tradicional da disciplina.

E importante ressaltar que a área de História da Arte faz parte do programa de

pós-graduação em Históúa, no instituto de Filosofia e Ciências Humanas. O programa

foi um dos prin)erros a oferecer diplomas de pós-graduação em História da Arte e há

tempos é considerado um dos principais celltros para pesquisa histórico artística do
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Brasil. Em 2013, quando a nova liiüa de pesquisa em Arte não-Europeia foi

implementada, ela íoi simplesmente incluída no programa como uma linha

alternativa, coexistindo com as duas linhas de pesquisa anteriores("Questões da

Tradição Clássica" e "Questões da Arte Moderna e Contemporânea"). Neste último

ano, porém, todo o programa de pós-graduação em História. foi reavaliado, criando a

oportunidade de reconsiderar o desenllo da área de História da Arte. Como resultado,

as liílhas de pesquisa foram reestruturadas criando novas denominações que se

afastam da dicotomia entre ''Ewopeu" e ''não-Europeu". A nova conâguração do

programa oferece diplomas de mesüado e doutorado dentro de duas linhas de

pesquisa principais: "História da Arte e Escudos Visual:s" e "Crítica; Curadoria e

Conser\-anão". O grupo de pesquisa de arte não-Europeia trabalha denso da linha. de

Históüa da Arte e Estudos Visuais; a qual está focada nos novos campos do

coiüecimento que se desenvol\ em na História da Arte: sem restrições geográ.ficas ou

crono[ogias pré-estabe]ecidas. A ]in])a pretende debater questões teóricas: assim como

novos métodos e instrumentais em uma perspectiva transacianaí, como é o caso das

hadições atísticas não-Europeias.

Apesar de todos estes exce]entes resu]tados do projeto origina]: a anal

situação politica do país é particulamlellte ameaçadora. para as universidade e

instituições cu]turais. Desde 20]5, por exemplo, o Depaltalnento de História não

conseguiu expandir seu coITo docente, e novas contrações foram bloqueadas pelo

governo federal até o âim de 2021. A pandemia trouxe novos obstáculos, deixando

milhares de estudantes e pesquisador.es em posição vulnerável, não raro

desempregados, com sua jomada académica suspensa.

Com este cenário em mentes o grupo de pesquisadores en\-ouvidos no primeiro

projeto vinculado ao programa "Conlnecting Art Histories"; e pane signinjcativa da

comunidade de alunos e colegas na Unicamp gostmia de ver esta bem-sucedida

iniciati\ a continuada ]oca]mente, mas também expandida pra outros lugares do país:

criando uma rede de pesquisadores e estudantes através do país e no exterior

Nos últimos anos, o campo da História da Arte vem consolidando um esforço

importante para expandir suas fronteiras tradicionais, e criar narrativas mais

itlclusi\as e interconectadas. Uma das consequências testas considerações sobre

história globa] é o novo valor atribuído a realidades locais e alleçessidade de

aumentar suas visibilidade. Dessa forma: o prometo gostaria de considerar a. incluir a

2
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diversidade do Brasil e de suas experiências particulares através da. estruturação

colaborativa de cursos online para outras universidades brasíjeiras

A proposta pretende criar um rede enü'e quatro universidade em diferentes

regiões do Brasil; através da qual professores visitantes internacionais: eshdiosos

brasileiros e estudantes possam interagir, criando novos espaços de discussão e

aprendizado sobre História da Arte não-Europeia. O programa envolverá ex-alunos

que obtiveram seu diploma no âmbito do primeiro ciclo de "Connecting Alt

Historias'' na Unicamp, dando-lhes a oportunidade essencial de compartilhar sua

experiência e desenvolver práticas de ensino e liderança que podem transfomla-los

em verdadeiros agentes üansformadores na comunidade local de História da Arte. O

presente prometo pode: assim, ser entendido como um plano estratégico para fortalecer

o traba]ho iniciado do primeiro projeto "Getty Connecting Art Historias": em 20] 3.

ao mesmo tempo ele expande significativamente seu campo de ação geográfica, para

incluir outros centros de História da. arte no país. Esta iniciativa traballla cunha a íbrte

tendência de concentrar as pesquisas de ponta no sudeste do país, e em particular no

estado de São Paulo, permitindo a emergências de novas perspectivas e experiências

como parte do campo da História da Arte no país.

3

Estrutura do Programa

O novo programa "Getty - Co=ecting Art Historias" proposto aqui será

desenvolvido através da parceria de quatro universidades brasileiras, comtemplando

diferentes regiões do tenitório. As universidades foram selecionadas estrategicamente

peça sua ]oca]ização em áreas com um paüimânio materia] e imateria] muito rico nos

diferentes campos contemplados pelo programa:

1 . Universidade Federal do Pmá (UFPA), em Belém(região com um grande

número de populações indígenas locais, sede de importantes museus e arquivos de

arte pré-colombiana).

2. Universidade Federa] do Recôncavo Baiana (UFRB 1, em Cachoeira (cidade

colonial com grande número de a#odescendentes. Um importante centro de

Candolüblé, com terreiros muito b'adicionais).

3. Universidade Federal para a Integração Latino Americana (UNll-A), em

Foz do lguaçu (uma das cidades mais multiculturais do país). A Universidade tem um
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A]'gentina eprometo interessante que promove diálogos culturais enfie Brasil:

Paraguay.)

4. Universidade Estadua] de Campinas(UNICAMP)

As três primeiras universidades listadas, apesar de estarem em locais de

grande riqueza cultural e natual, estão distantes dos principais centros acadêmicos

brasileiros e talvez tedaam menos recursos materiais disponíveis para se aprofi.radar

no campo. Neste sentido, o contato com outras universidades pode eildquecer

signiülcativamente a experiência de alunos, com troca de materiais e ideias.

Assim, em dois semeslres académicos sucessivos, a Unicamp vai oferecer três

cursos online focados nos campos contemplados no projeto original: arte pré-

colombiana, arte japonesa e arte aÊ'icana. Os cursos serão organizados pelos ex-

alunos patrocinados pelo primeiro ''Connecting Art Histories" na Unicamp, com

supervisionados pelos professores estrangeiros. estes supervisores vão auxiliar os

organizadores com programas e ementas. preparação das aulas e vão participar das

aulas. Eles também seúaln convidados, como professores visitaJltes: a dar uma

palestra pré gra\-idas em um tema de sua especialidade. Serão calados u ma

plataforma de ensino a longa distância e um site para os cursos e todo o material

relacionado; inclusive as palestras

Cada uma das instituições listadas acima vai acolher o programa: que

consistirá principalmente na oferta de disciplinas de pós-graduação sobre "Tradições

não Europeias eln História da Arte", assim como promoverá atividades ao longo do

semestre. O caso fará parte do programa de pós graduação local: mas também vai

receber ouros eshdantes da comunidade. Nesta proposta; privemos os seguintes

grupos e papeis

1 . Pesquisadores estrangeiros (supervisores)

2. Pesquisadores da Unicamp( organizadores dos cursos)

3. Professores locais(anülü:iões)

A ideia é criar um espaço de diálogo e debate, no qual perspectivas globais

possam ser comparadas e discutidas diante das percepções locais nesta universidades;

que, como se sabe, estão localizadas em üeas com importantes comwidades aíto-

brasileiras, japonesas e indígenas
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Este é um cronograma preliminar de quando os cursos seriam oferecidos nas

diferentes universidades:

5

O plano é ter estudantes de diferentes ulliversidades Ê.equentando aulas .juntos

e interagindo. Assim: cada semestre, cada curso contemplada estudantes de duas

universidades:

Resultados esperados

Por meio destas iniciativas, esperamos garantir a manutenção dos bons

resultados do primeiro projeto e expandir mais o estudo de arte não-Europeia no

Brazil. O site website resultmte e a platafonna servirão de repositório para o material

produzido e füicionarão como um espaço virtual para. ati\idades futuras promovidas

pelo grupo de pesquisa.

Também acreditamos ser importante compartilhar o material e conteúdo

produzido duiaJlte o prcjeto(vídeos; progamas, bibliograílas) pma propósitos de

educação para um público mais amplo. Após a conclusão dos cursos, pretendemos

oferecer o material como um curso virtual à distância e/ou como recursos para

prof'essores interessados em trabalhar com arte não-Epopeia em suas salas de aula

  UNICAMP

Colombian

Pre 2nd Semeste]

2o21

 
Japallese Art



Seria uma maneira de manter o espaço de diálogo aberto e difilndir o interesseCla? 0 ' 4 ?

campo.

6

Participantes

O programa mira em alunos de pós-graduação em Artes, Historia da AJ:te e

Antropologia das quatro universidades selecionadas (UNICAMP, UF'RB, UNILA e

UFPA). flui)os de graduação destas universidades que estejam interessados em a1le

não-europeia são bem vindos para ouvir as aulas, mas não poderão incluir os cursos

no seu histórico escolar.

Avaliação dos resultados

E diãcil deümir ferramentas objetivas para avaliar o programa proposto aqui.

Uma maneira obxia de medir o sucesso das afinidades online é a aderência. dos

estudantes ao programa, e sua avaliação do caso. No ílm de cada. semestre os

estudantes serão solicitados a dar um feedback por escrito da sua experiência nos

cursos oferecidos pelos pesquisadores visitantes

Em termos da avaliação do programa como lm} todo, propomos dois métodos

principais que mediriam diíêrentes aspectos do prometo. Primeiramente; no ülm do ano

acadêmico, em Jullho de 2022, haverá um workshop organizado pela Unicamp, pata

todos aqueles envolvidos no programa. A finalidade é promover discussões entre

docentes e alunos das quatro universidades envolvidas, para trocar percepções e

experiências dos cursos e discutir estratégias para consolidar colaborações e

desenvolver o campo de arte não-Europeia no Brasil. É também uma oportunidade de

unir pesquisadores interessados no campo que, de outra maneira, provavelmente não

h.abalharialn juntos. Durante este workshop fina[, organizaremos uma sessão para a

discussão dos sucessos e fainas do programa.

A segunda í'olnla de avaliação está relacionada ao impacto do website;

enquanto uma base de dados de materiais didáticos e cursos online. Pretendemos

incluir um breve questionário perguntando sobre como o visitante pretende usar o

material, e se a pessoa trabalha com ensino ou instituições culturais. Esta informação

será usada para criar estatísticas sobre o tipo de usuários do site, e por qua] motivo o

collteúdo está sendo acossado. Nenhuma infonnação pessoal será coletada. Estamos
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mais interessados em nlapear a demanda por conteúdos relacionados a arte não-

Europeia. Por esta razão, seria importante manter o site atualizado pelo anos

seguintes.

7

Equipe do Prometo

O programa "Getty-connecting Art Historias" \-ai envolver diretamente as

seguintes pessoa] e posições:

Coordenação geral: Praia. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses

Colaboradora e co-coordenadora: Prosa. Dra. Cláudia Mattos Avollese

Estagiário de lomalisjno cientíülco e mídia digital: a ser deHtnido.

Precisaremos de uma pessoa para cuidar da inserção do conteúdo no site: que incluirá

vídeos, ementas, textos e fóruns onde os alunos poderão focar opiniões e materiais. O

estagiário também auxiliaria ]la promoção das atividades abertas relacionadas ao

prqeto nas mídias sociais, como as palestras dos professores convidados, por

exemplo.

!:Hgü$êliQlggda Uwj$a!!!p:(estes pesquisadores já foram consultados)

Juliana Marés (Arte Japonesa)

remando Pesco(Arte pré-colombiana)

Sabdna Moura (Ade Alticana )

Estes três alunos participaram do prometo original e trabalharam com

pesquisadores estrangeiros para desen\-olver suas pesquisas. Juliana Marés e Sabrina

Moura obtiveram seus doutorados em 20 19 e 2020 respectivamente, I'errando Pesco

obte\ e seu mesüado em 2018 e está atualmente completando seu doutorado pela

Unicamp. Apesar de ser ainda doutorando: ele recebeu ünlanciamentos de instituições

prestigiosas como uma residência em Dumbalon Oaks, durante o seu mestrado, e

uma Getty Library Researtch Grant, em 2019. Publicou, além disso: diversos artigos

em livros e em periódicos de altos extratos.

Professores locais/anfitriões: (estes proíêssores já foram consultados)
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Prof. Afónso Madeiros (UFPA - Belém do Para), AHe japonesa; arte

contempoJ'anca

Prof. Emi Koide(UFRB - Bacia). Arte Africana

Prof. Rosângela Jesus Salva (UNILA - Foz do lguaçu), Arte Latino-

Americana, Arte brasileira

Perciuisadores Estrangeiros

Consideramos importante convidar alguns dos participantes do primeiro

programa ''Connecting Art Historias" na Unicamp, uma vez que eles já trabalharam

extensi\ amante com nossos esMdantes. Esta relação prévia ajudará lla orgmlização

dos cursos. Gostaríamos, toda\ia; incluir novos nomes na nossa. lista de potenciais

professores visitantes. Apresentamos uma lista inicial, abaixo, com nomes

selecionados a partir de sua excelência acadêmica.

Arte AÊicana

Prof Zoé Strother

Prof. Steven Nelson

Prof. Susanne Blier

Arte Pré-Colombiana

Prof. Adam Seilen

Prof. Byron Elsworü) Hainman

Prof. Amy Buono

Prof. Tom Cummins

Arte Japonesa

Prof. Yukio Lippit

Prof. Melissa McCormick

Prof. Melanie Trede

Prof. Bert Winther-Tamaki
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Cronograma:

Vigência do Profeta: de Marco de 2021 a âlm dc Junho de 2022

j\largo de 2021: recebimento da, verba e assinatura do acordo entre a Ge©'

Foundation e a Unicamp.

Abril a Julho de 2021 : Desenvolvimento do u ebsite e da plataí'orla de ensino,

preparação dos cursos e início da gravação dos vídeos.

Agosto de 2021: Início do ciclo primeiro de disciplinas

Dezembro de 2021 : Elaboração de relatório para a Getty toundation

Março de 2Q22: Início do segundo ciclo de disciplinas

: finalização dos cursos; workshop; elaboração de relatório

Hlnâl

Junho de 2o2o
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Campinas, } 8 de dezembro de 2020
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Interessado:

Departamentos

Assunto:

PROFHISTÓRIA

Diretoría financeira

Processo: 01 P 1421 4/2017 - Convénio n' 852389/2017

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas, a prorrogação do convénio de custeio do ProfHístória junto à

GARES, até 31/1 2/2021(Processo: 01 P 14214/201 7 Convénio n' 852389/201 71

Prof. Dr. coberto Luíz do Carmo
Dií©tor Associada -.11ê3tr. 290280

stituto de f:i:osoÍia e Ciências Rumar

Cidade Universitária ZeferÜJO Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 3521 1579 .' ] 58] e-mail: dhikh@unicamp.br
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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

TERMO ADITIVO DE CONVÉNIO

TERMO ADITIVO AO CONVÊNI0 852389/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR(CAPES) E A
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP.

A FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE
NÍVEL SUPERIOR CAPES, inscrita no CNPJ sob o ng 00.889.834/0001-08,
Unidade Gestora: 154003, Gestão 15279, com sede em Brasília/DF, no Setor
Bancário Norte, Quadra 02, Bloco L Lote 06, Asa Norte, no uso das
atribuições contidas na portaria de delegação de competência do Presidente
da CAPES à Diretoria de Educação a Distância, Portaria CAPES ng 162/2011
de 31 de agosto de 2011, representada neste ato por seu Diretor de
Educação a Distância, CARLOS CEZAR MODERNEL LENUZZA, nomeado pela
portaria da Casa Civil n9 1.813 de 2 de setembro de 2016, residente e
domicilíado no Setor Hoteleiro Norte (SHN), Quadra OI, AE A, Bloco B, apto
].520, Asa Norte, Edifício Saint Morltz, Brasíiia - DF, portador do RG nQ
4040222046 SSP/PC/RS e do CPF/MF ng CPF:503.094.980-15, doravante
denominado(a) CONCEDENTE e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS - UNICAMP, inscrita no CNPJ sob o ng 46.068.425/0001-33 ,
Universidade Estadual , com sede em CAMPINAS, doravante denominada
CONVENENTE, neste ato representada por Decreto número 04/04/2017 do
Governo Estadual, por seu ReitorMARCELO KNOBEL, residente e
domiciliado à Rua da Reitoria, s/n - Cidade Universitária Zeferíno Vaz, s/n
CEP 13083-970 - Campinas - SP, portador da Carteira de Identidade ng
33.066.155-3, expedida pela SSP/SP, CPF ng 032.487.608-42 resolvem
celebrar o TERMO ADITIVO ao CONVÊN10 852389/2017, conforme o Plano
de Trabalho, bem como demais ates administrativos constantes do Processo
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23038.016951/2017-25, regido pela Lei Complementar ng 101, de 04 de
maio de 2000, pela Lei Ng 13.408, de 26 de dezembro de 2016 , pelo Decreto
n9 93.872, de 23 de dezembro de 1986, pelo Decreto n9 5.800, de 08 de
julho de 2006, pelo Decreto n9 6.170, de 25 de julho de 2007, Decreto 6.428
de 14 de abril de 2008, pela Portaria Interministerial ng 424 de 30.12. 2016
e pela Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:

DO OBJ ETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este termo aditivo tem por objeto prorrogar a
vigência do Convênio 852389/ZQllZ.

DA VIGÊNCIA :liiiiii;lil:i:l:.

CLÁUSULA SEGUNDA A vigência do Convênio ora aditado fica prorrogada
até 3]./12/2021.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - A publicação deste termo aditivo no Diário Oficial será
providenciada pela CONCEDENTE, no prazo de até 20 (vintes dias a partir da
assinatu ra .

DA RATIFICAÇÃO lli:lilll

CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas as demais condições expressas nas

cláusulas do instrumento ora aditado, especialmente em relação ao seu
objeto, aos direitos e obrigações das partes e à legislação que disciplina os
convênios no âmbito da Administração Pública Federal.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em três vias
de igual teor e forma, perante as duas testemunhas abaixo qualificadas.

Brasília-DF, de de 2020

MARCELO KNOBEL

Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
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CARLOS CEZAR MODERNEL LENUZZA

Diretor de Educação a Distância da CAPAS
Concedente



®%.
' &P'''

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

&JNICA. KaP

C.i.ên.cíüs t':llumanàs

Campir\as, 25 de fevereiro de 202 1

000155

Documento: Ofício IFCH/SG n' 020/2021

Interessada:

Assunto:

BRIANNA MAURICE O BRIEN

Revalidação de Diploma - Parecer

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o parecer da Comissão sobre a revalidação de Diploma -

Bacharel em Ciências Sociais - de Brianna Maurice O Brien

A.lvarg:. àkd É:. doem h$ãd#X:
Difbbai'

ilt$$Kqd d' 'Rlos$fh ;ã..ó'BÉ@iã .Htl lãüq;Ê

ÜÚi$àtã;.idãd&: püía$@&Ç dê ê MÉi a
M át.; .Ê;B6:B:!.:?r

Cidade Universitária Zeferiuo Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 352] 1579 / 1 58 1 e-mail: dirifch@uniGamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CiENCIAS HUMANAS

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CG-IFCH 20/2021 Campinas, 17 de fevereiro de 2021

ASSU NTO: REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA BRIANNA MAURICE O BRIEN 00G 5.i

Prezado Díretor

Encaminhámos o parecer da Comissão Docente composta pelos docentes: Profa.

Dra. Andréia Galvão, Profa. Dra. Joice Meio Vieira e Prof. Dr. André Kaysel, referente à

Revalidação de Diploma - Bacharel em Ciências Sociais - Política, de Brianna Maurice O

Brien, o qual solicitamos que seja referendada pela Congregação do IFCH. conforme

determina o artigo lg da Deliberação CONSU A-016/2011 de 02/08/2011 e o Regimento

Geral dos Cursos de Graduação, Seção 111 Capítulo Vll, artigo lll

Cordialmente

:jau. ]'.,túo

Prata. Dm. foice Meio Viela

Coordenadora de Graduação - Ciências Sociais
Uhicamp - Àãatrícllla 300504

limo. Sr

Prof. Dr. Álvaro Bíanchi

Diretor do IFCH -- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

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

Telefones: li0) 3521 1577/(19) 3521 1944 -- e mail: gradifch@unicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃOIIN EeA R4P

PARECER - Revalidação de IDiploma - Bacharel em Ciências Sociais - Política

So/ícízan/e. i?ríanna iMazlr/ce O criem (processo 0] P 1 8477/2019)
Grau: Bachelo} of' Arte

/;zsf/fz{/çâo. Uníverií o#Àífcbfgan H/zn d/'óor testados Unidos)

ooo. s ,

A comissão docente composta pelos professores do Instituto de Filosofa e Ciências
Humanas, Prosa. Dra. Joice Meio Vieira, Prosa. Dra. Andréia Galvão e o Prof. Dr.

André Kaysel, analisou a documentação encaminhada por .Br/a/zna .À4az/rica O .Brien,
solicitando a revalidação de diploma de "Bachelor of Ares": obtido em setembro de
2015 junto à anil ersííy (#' aac'ã@a/z - .4nn ,4rZ)or: cojn o diploma de Bacharelado em

Ciências Sociais - modalidade Ciência Política, do Instituto de Filosofia e Ciências

Fiumanas da Universidade Estadual de Campinas .

A Comissão examinou o conjunto de disciplinas cursadas pela requerente para avaliar
sua equivalência eln relação aos estudos nessa mesma área no Curso da Unicanp,
conÊorhe orientação do Regimento Geral do Cursos de Graduação da Unicamp em sua

seção 111 no capítulo Vll, que trata da Revalidação de Diploma. Com base no Artigo

1 10 do Regimento citado: a Comissão decidiu pela EQUIVAtEnCiA PARCIAL do
diploma, condicionada à aprovação em avaliação e/ou em estudos complementares, em
até 30% das disciplinas do curso. Essa decisão baseia-se nas seguintes considerações:

1 . A graduação nas duas instituições apresenta uma diferença expressiva em número de
créditos e carga horária: na Unicamp, são necessários 168 créditos para obtenção do

bacharélado, correspondente a 2.520 horas, ao passo que o diploma da requerente atesta

um total de 120 créditos, o que perfaz 1.800 horas. Ou sda, os créditos obtidos
correspondem a 71% da carga horária de nossa graduação.

2. A mesma defasagem se observa quando consideramos apenas as disciplinas cursadas

na área de Ciência Política (considerada de fbnna abrangente: de modo a incluir
instituições políticas. políticas públicas e estudos inEernaçionais): seu diploma registra

465 horas: ao passo que o curso da Unicamp exige 660 horas (ou seja, 30% a mais). O
mesmo acontece com a ál'ea de Sociologia (60 horas comprovadas. contra 180 horas

obrigatórias na Uniçamp).

3. O escrutínio das ementas das disciplinas relacionadas revela que os conteúdos nelas
tratados são equivalentes aos das disciplinas ministradas no curso de Ciências Sociais,

no que se refere às disciplinas de Economia, Antropologia, Filoso.Ra e Metodologia de
Pesquisa. Nota-se, porém, a ausência de disciplinas de História, obrigatórias no
currículo da Uniçamp.

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina S/N -- Campinas SP :- CEP: 13083 865
Telefones:(19) 3521 1577/ la9) 3521 1944 e-mail: gradifch@unícamp br
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4. Já no que se refere às disciplinas específicas da área de Ciência Política, os conteúdos

são mais distantes, notando-se a escassez de disciplinas de teoria e pensamento político,

razão pela qual se recomenda que os estudos complementares se concentrem nessa área.

Diante do exposto, a Comissão considera que a interessada está apta a obter a

revalidação de seu diploma de graduação: nas condições abaixo mencionadas:

1. Cursar ou realizar prova de aptidão para obter equivalência nas seguintes disciplinas
obrigatórias:

e HZ248 Política 11: Política Brasileim(5 créditos)

0 HZ447 - Política IV - Tradições do Pensamento Político (5 créditos)

0 HZ546 - Política V - Teoria e Pesquisa em Ciência Política (6 créditos)

2. Cursar ou realizar prova de aptidão para obter equivalência em 3 disciplinas eletivas.

A âm de atender minimamente aos requisitos do núcleo comum do curso de Ciências
Sociais: sugere-se a seguinte distribuição:

Q Duas disciplinas com sigla HZ-5- (8 créditosl, do currículo de Sociologia

© Uma disciplina com sigla HH (4 créditos), of'erecida pelo Departamento de História
do IFCH.

Esse total de 28 créditos correspondem a uma carga horária de 420 horas, o que permite
reduzir a defasagem acima mencionada.

/ /

'b;
Prosa. Dra. Andréia Galvão Prof Dr. André Kaysel

'Tn.{:2Ü Ú'UD''b

Prosa. Dra. Joiçe Meio Vieira

Campinas, 9 de fevereiro de 2021

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

Telefones: IZ9} 3521 1577/(19) 3521 1944 -- e mail: gradifch@unicamp.br
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Campinas, 25 de fevereiro de 202 1

Documento:: Ofício IFCH/SG n' 022/2021

Interessada

Assunto:

SIMONE VILLARES PEREIRA DO VALE

Revalidação de Diploma - Parecer

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o parecer da Comissão sobre a revalidação de Diploma -

Bacharel em Ciências Sociais - de Símone Víllares Pereira do Vale

.ã:lvafa ãahiãl.l aúh{ li$$ag$a:

!n$iKulEÜ :dê..8ãbs6$&w«é:fêãcüã.RÜ kü'hâ
U:àg'gwllÚa:Ê$''gü $Êi E 'dê:'q.üülPàa.É

M àt;. 'l$6 8,{ 7

Cidade Universitária Zeferíuo Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
1 19) 3521 1579 / 158] e-mail: diriíéh@uniçamp.br
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d UN'lVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE F[LOSOF]A E CIÊNCIAS HUMANAS

COORDENADOR[A DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CG-IFCH 22/2021 Campinas, 23 de fevereiro de 2021

ASSUNTO: REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA SIMONE VILLARES PEREIRA DO VALE 000160

Prezado Diretor

Encaminhámos o parecer da Comissão Docente composta pelos docentes: Profa.

Dra. Artionka Manuela Góes Capiberibe, Profa. Dra. foice Meio Vieira e Prof. Dr.

Frederico Normanha Ribeiro de Almeida, referente à Revalidação de Diploma - Bacharel

em Ciências Sociais - Antropologia, de Simone Villares Pereira do Vale, o qual
salicitamas que seja referendado pela Congregação do IFCH, conforme determina o

artigo IP da Deliberação CONSU-A-016/2011 de 02/08/2011 e o Regimento Geral dos

Cursos de Graduação, Seção 111 Capítulo Vll, artigo lll.

Cordialmente

{4 êl, 'iti.ÍLn Jt.;l,VX,

Praia. Dra. foice Meio Vieira
Coordenadora de Graduação - Ciências Sociais

Ullicamp - Matrícula 300$04

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Bianchi

Diretor do IFCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Unicamp -- Universidade Estadual de Campinas

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

Telefones: l19) 3521 1577/ li91 3521 1944 -- e-mail; gradifch@unicamp br
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U N IVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO COMISSÃO DE GRADUAÇÃO EM

Parecer revalidação de diploma de graduação de Simone Villares Pereira do Vale Q 0 1) 1 eB Í

A interessada solicita a equivalência do diploma de "Bachelor of Ans" obtido junto à "University of
Maryland" ao de "Bacharela em Ciências Sociais -- Antropologia" da Unicamp.

Este parecer será guiado pelo parágrafo IP do caphulo Vll, seção 111 da deliberação CONSU-A-

016/2011, segundo o qual o pedido de revalidação de título de curso de graduação obtido em

írlstituição de ensino superior no exterior deve ser analisado à luz do catálogo do ano da solicitação

(no presente cas.o, o Catálogo de 2019), e pelo parágrafo IQ do artigo 110 do mesmo capítulo e

seção desta del.íbe.ração que estabelece o cumprimento de "requisitos mínimos previstos para
cursos similares brasileiros'

Analisando a tabela comparativa de disciplinas (fls. 107-108 do processo) observa se, em primeiro

lugar, uma discrepância na carga horária, os créditos curvados na instituição de origem estão

aquém da- quantidade obrigatória de créditos exigidos pelo catálogo 2019 do curso de bacharel em

Ciências Sociais -- Antropologia

O catálogo 2019 do curso cuja equivalência é pretendida, exige do aluno

OI' Semestre .: 19 Créditos

CE131(04) , nz141(05) , HZ158(05) e nz160(05)

02' Semestre : 21 Créditos

6 créditos eletivos , HZ248(05) , HZ258(05) e HZ260(05)

03' Semestre : 21 Créditos

6 créditos eletivos , HZ345(05) , HZ358(05) e HZ360(05)

04' Se m.entre : 22 Créditos
6 créditos eletlvos , HZ431(08) e HZ460(08)

05' Semestre ; 22 Créditos

22 créditos êletivos

06' Semestre : .21 Créditos

12 créditos .eletivos , HZ469(05) e HZ631(04)

07' Semestre : 22 Créditos

18 créditos eletivos e CE730(04)

08' Semestre : 22 Créditos
22 créditos eletivos

A Unicamp entende que l c.rédito é equivalente a uma carga horária de 15 horas, assim, 5 créditos

equivalem a uma carga horária semestral de 75 horas. Isso aponta para uma discrepância na
contabílíz.ação da carga horária apontada na tabela comparativa de disciplinas { fls. 107 e 108), na

qual as horas curvadas não correspondem aos créditos efetivos das disciplinas. por exemplo-

Cldade Universitária Zeferíno Vâz, Rua Cora Coralina S/N - Campinas-SP -- CEP: 13083-865
Telefones:(19) 3521 1577/ j19) 3521 1944 -- e mail: gradifch@unicamp.br
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disciplinas que valem 5 créditos são alocad.as êom carga horária de 45 horas e não 75 horas como

de fato são contabilizadas pela Unicamp. Recalculando a carga horária apenas das disciplinas Úl!'lÍ) l lq r)
obrigatórias do calendário 2019 do curso de "Ciências Sociais - Antropologia". a discrepância vv
apontada se apresenta da seguinte forma:

Dos 19 Créditos obrigatórios ex.igídos

cn31(3,2), HZ141(3,2) e HZ160(3,2)

le semestre. a tabela apresenta 9,6 créditos

Dos 15 Créditos obrigatórios exigidos

HZ248(3,2)

2e semestre a tabela apresenta 3,2 créditos

Dos 15 Créditos obrigatór.ios exig.idos no 3P semestre, a tabela apresenta 3.2 créditos

nz360(3,2)

[)os 16 Créditos obr.igatórios exigidos no 4e semestre, a tabela apresenta 6,4 créditos
HZ431(3,2) e HZ460(3,2).

Dos 9 Créditos obrigatórios exigidos no 6Q semestre, a tabela apresenta 6,4 créditos
HZ469(3,2) e HZ631(3,2).

Dos 4 Créditos obrigatórios exigidos no 41 semestre. a tabela apresenta 0 créditos

Ainda seguindo a tabela comparativa de disciplinas, temos uma soma total de carga horária
cursada na instituição de origem de 2.143 horas e uma contabilização total de carga horária das

disciplinas equivalentes na Unícamp de 2055 horas. No entanto, a carga horária das disciplinas da
Unicamp está contabilizada de modo íncorreto, fazendo a correção dessa carga horária (com

exceção das disciplinas HZ-361 e HG08 não encontradas no catálogo), temos um número total de

2.970 horas, ou seja, uma diferença de 827 horas em relação à carga horária cumprida na
instituição de origem. Saliente-se, ainda, que esta carga horária de 2.143 horas cumprida na
instituição de origem está aquém das 2.550 horas exigidas pela Unicamp para que um estudante

obtenha, -hoje, o grau de bacharel em "Ciências Sociais -- Antropologia

É importante ressaltar que a Unicamp oferece um curso de bacharelado em Ciências Sociais com a

possibilidade. de graduação na modalidade de Antropologia. isso significa que o diploma outorgado

por esta instituição implica em uma formação que engloba um núcleo comum de disciplinas das

Ciências Sociais. No dossiê apresentado à instituição pela Interessada faltam as três disciplinas
obrigatórias da sociologia que compõem este núcleo comum (HZ-158 - Sociologia de Durkheim, HZ-

258 - Sociologia de Marx; HZ-358 - Sociologia de Weber); uma disciplina obrigatória da Ciência
Política (HZ-345 - Política 111: Políticas do Estado); uma disciplina obrigatória da Antropologia {HZ-

260 Antropologia 11: troca, sociedade e estrutura) e upa disciplina obrigatória da Economia (CE
730 - Economia Brasileira).

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina S/N -- Campinas SP CEP: 13083 865
Telefones:(19) 3521 1577/(19) 3521 1944 e-mail: gradifch@unicamp.br
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A comparação das ementas das disciplinas obrigatórias a uma graduação em Antropologia
encontra-se prejudicada pelo fato de que nem todas as ementas das disciplinas apontadas como

equivalentes ao currículo brasileiro constam no dossiê.
000163

O que se pode observar, a partir das informações fornecidas no dossiê, é que além da falta de uma

disciplina equivalente à HZ-260 (apontada anteriormente), a ementa de duas das disciplinas postas

como equivalentes a cursos obrigatórios fundamentais à formação do Bacharel em Antropologia,

quais sejam: "lntro. Social Cultural Anthropolohy" (fl. 49 e 66) e "Cultural Anthropology Adv.

jtalvez nas fl. 98 e 105) -- não foram encontradas as ementas das disciplinas "Exploration in
Anthropology" e "Anthropology Turism & Travei", elencadas como equivalentes às disciplinas HZ

460 (Pesquisa Antropológica) e HZ-469 (Antropologia IV -- Antropologia Contemporânea)

adequam-se de modo insuficiente às ementas das disciplinas com as quais são postas em

equivalência, respectivamente, a HZ-160 (in.tradução à Antropologia - Natureza e Cultura) e a HZ-

360 (Antropologia 111 Teorias e Experimentações Etnográficas).

O parecer é pelo indeferimento da solicitação, em função das discrepâncias quanto aos créditos

cumpridos e de uma diferença, para além da equivalência mínima requerida, do objeto a que se

destina a formação em Ciências Sociais - Antropologia dada na Universidade Estadual de Campinas

em relação à formação apresentada no dossiê

Campinas, 09 de março de 2020

Comissão avaliadora

h''.~-,'.
Dra Artionka Manuela Góes Capiberibe (presidente)

Profg Dre Frederico Normanda Ribeiro de Almeída

3«*k :%*ã.,

Profê Drg foice Meio Vieíra

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

Telefones: (19) 3521 1577/(19) 3521 1944 -- e-mail: gradífch@unlcamp-br
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000164

Documento: Deliberação CPG/IFCH n' 287/2020

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICAInteressado:

Assunto: Credencíamento de Docentes

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credencíamento das Professoras Doutoras Walquíria

Gertrudes Domingues Leão Rego e Débora Alvos Maciel, como Professoras

Colaboradoras, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, para

ministrar aulas e orientar.

Àlúar l.Gnb#i$11Bga êhi.Mpltdgx

:ilüi#üjtül dàfFljbiéBã;@:;6©hdiâá: Hüüiàãáê
íij:ài$$é;Mü;ü$ ÉÉtk$áãl déiéã$; i@.
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Cidade Uhiversítáría Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
( 19) 3521 1579 .' ] 58 ] - e-mail: dirifch@unicamp.br
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DELIBERA(AO CPGAFCH 287/2020

A COMISSÃO nE Pós-GpAnuAÇÃo no INsrn'uro DE Fn,osorlA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 09 de dezembro de 2020, aprova o credenciamento
das professoras Wa[quíria Gertwdes Domingues Leão Rego e Debora A]ves Macie] como
colaboradoras do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política: para ministrar aulas e
orientarien

PROF. DR. ALVARÁ GABRIEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

]IESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GjiADUAÇÃO
MA niicui.A 286817
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Campinas, 1 1 de dezembro de 2020

000166

Documento: Deliberação CPG/IFCH n' 288/2020

Interessados

Assunto:

ANTONIO CAR.LOS DIAS JÚNIOR

Credenciamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do instituto de f:ilosofia e

Ciências Humanas, o credenciamento do I'rof. Dr. Antonio Carlos Dias Júnior,

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

Política. para orientar.

.&!TBl&'a8&Iaâ BãIBIWh MMãg&:
!DãfBtüi''
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Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP -- CEP: 1 3083-896 Telefones
(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch(@unicamp.br
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0001G7

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 288/2020

A COMISSÃO OE PÓS-G]IAOUAÇÃO DO ]NST]TUTO OE Fn,OSOnA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
Univ-ERSTDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. em 09 de dezembro de 2020. aprova o credenciamento
do Prof. Antonio Cardos Dias Júnior como colaborador do Programa de Pós-Graduação em
Ciência Política, pma orientar.

PROF. DR. ALVARÁ GABRIEL BIANCnI MENDEZ
D]RETOR DO IFCH

RESPONOENDO PELA COOROENAÇÃO GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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Campinas, 1 1 de dezembro de 2020

000168

Documento:

Interessadas

Deliberação CF'G/IFCH n' 289/2020

FABIAN'A B'RUNS

Assunto: Credenciamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e

Ciências Humanas, o credencíamento da Profa. Dra. fabíana Bruno, como

Professora Colaboradora, junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia

Social, para ministrar aulas e orientar.

Á.lvüfp:6ehiai $alu.bi :b$$ndã$.
Dih:tai'
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS H[JMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACAO CPG/IFCH 289/2020

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTn'UTO DE FE.,OSOnA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 09 de dezembro de 2020, aprova o credenciamento
da. Prosa. Fabima Bruma como colaborador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia

Socia], para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. ALVARÁ GABR].EI, BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL. DE PÓS-GRADUAÇÃO
MATRÍCULA 286817



g&.
qü#'"

UNI'VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
B

d

e: Cíênüiãs Humanas

UIUIGAh4P

Campinas, T3 de janeiro de 2021
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Documento: Deliberação CPG/IFCH n' 001/2021

Interessados

Assunto:

LEILA 'MEZAN ALGRANTI

Credenciamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credenciamento da Profa. Dra. Leira Mezan Algranti, como

Professora Colaboradora. junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para

ministrar aulas e orientar.

á:,l ;;C';;l,.:,
Prof. Dr. Roberto Luiz do Calmo

Díretor Associado
IFCH/UNtCAMP

Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeíerino Vaz, Rna Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 1 3083-896 Telefones
(19) 3521 L579 158 ] e-mail: diriÍêh(@uniçamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS H.UMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO CPGaFCH OO1/2021

A COMISSÃO OE Pós-GiiADUAÇÃo DO INSTnUTO DE Fn.OSOnA E CiÊNciAS HuNEANAS nA
UNIVEKSiOAOE EsrAouAI, i)E CAÀ41)INAS. em IJ de janeiro de 2021, aprova ad re:/êrendzzm o
credenciamento da Prosa. Leila Mezan Algranti como colaboradora do Programa de Pós-
Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. AI.VERO GABRIEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR OO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
MATMCUI,A 286817
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Campinas, 1 1 de janeiro de 2021

Documento Deliberação CPG/IFCH n' 002/2021

Interessado:

Assunto:

GABRIEL FERREIRA ZACARIAS

Credencíamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credenciamento do Prof. Dr. Gabríel Ferreiro Zacarías, como

Professor Permanente, junto ao Programa de Pós-Graduação em história. para

ministrar aulas e orientar.

&tv f'a'6ãlüâül Biãliicbi'':b!$oá#t..
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Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralha, 100 -- Campinas/SP - CEP: 13083-896 Telefones
1 19) 352] 1579 .' 1581 e-mail: diriíêh@unicamp.br
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COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

C00173

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 002/202]

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNT\rERSIDADE ESTADUAL oz CAMPINAS. em ]] de jalleiro de 2021. aprova. ad /'eHererzdz/m o
credenciamento do Prof. Gabrie] Ferreiro. Zacarias como permanente do Programa de Pós-
Graduação em História, para ministra aulas e orienta.

PROF.])R. AI,VERO GABRIEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR. DO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL, DE PÓS-GjiAOUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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Campinas, 29 de janeiro de 2021

Documento: Deliberação CPG/iFCH n' 004/2021

Interessado:

Assunto:

DA.NIELA TONE.LLI MANICA

Credencíamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credencíamento da Profa. Dra. Daniela Tonelli /vlanica

como Professora Colaboradora. junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Roberto Luiz do Carmo
Diretof Associado - Mag. 290280
ns6tUO de i;ilosofia e üências Rumar

Cidade Universitâ'ia Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 .-- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(] 9) 352] 1579 / 1581 e-mail: dirifch@uniçamp.br
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COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERACÃO CPGAFCH 004/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GR/UDUAÇÃO OO INSrITUro OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUbLANAS OA
UNIVERSIDADE EsTAouAt DE CAP«u'imÃS. em 27 de janeiro de 202 1. aprova ac/ rc:/e/-endzlm o
credenciâmento da Prosa. Daniela Tonelli Magica como colaboradora do Programa de Pós-
Graduação ein Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Roberto Luíz do Carmo
Oiretor Assou;ado - .Mata. 290280
nstituto de Filosofia e Ciências Hulnan;

PROF. DR. AI,VAGO GABRIEL BIANCm MENDEZ
DIliETOR DO IFCH

RESPONOENDO PEI.A COORDENAÇÃO GERAL, DE PÓS-GRADUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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Campinas, 29 de janeiro de 202 1

Documento:

Interessa do:

Deliberação CPG/IFCH n' 005/2021

ANTONIO FLORENTINO NETO

Assunto: Credencíamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credencíamento do Prof. Antonío Florentino Neto, como

Professor Colaborador. junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.

para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. RomeNO Luiz do Calmo
Diretor Associado - Mgg. 2902B0
Instituto de Filosofa e Ciências HUM80i

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 3521 1579 / 158] -- e-mail: dirifth@unicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS

COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPG/IFCH 005/202 1

A CONFISSÃO OE PÓS-G]{ADUAÇÃO OO INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUbIANAS OA
UNIVERSIDAOE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 27 de janeiro de 2021. aprova ad r({/ê/endunz o
credenciamento do Prof. Antonio Florentino Neto como permanente do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. RobeRO Luiz do Calmo
Diretor Associado - $4a&. 290280
Instruía de Filosofia e (iências Human:

PROF. DR. ALVARÁ GABRIEI, BIANCm MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENOO PELA COORDENAÇÃO GE]UL OE PÓS-GRADUAÇÃO
M.4TRÍCULA 286817
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Campinas, 29 de janeiro de 202i

0001?3
Documento:

Interessado:

Deliberação CPG/IFCH n' 006/2021

SÕNiA MARIA PESSOA PEREIRA BERGAMASCO

Assunto: Credenciamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credencíamento da Profa. Dra. Sõnia Marca Pessoa Pereira

Bergamasco, como Professora Permanente, junto ao Programa de Pós

Graduação em Ciências Sociaias, para ministrar aulas e orientar.

:4' *:1./ .*
-:b:

Prof. Dr. Roberto Luiz do Carmo
Diretor Associado

IFCH/UNICAMP
Matrícula 290280

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(1 9) 352] 1579 / 158] e-mail: dirifbh@uniçamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E(:IÊNCIAS IIIUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPG/IFCH 006/202 1

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO OO INSI.nUlO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVEliSIDADE ESTADUAL DE CAMpinAS. em 27 de janeiro de 2021. aprova ad rí;Áerendüm o
credenciamento da Prosa. Sânia Mana Pessoa Pereira Bergamasco como pemlanente do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. coberto Luíz do Carmo
Diretor Assolado - $4atr. 290280
instituto de Filosofa e Ciências Humalta

PROF. DR. ALVARÁ GABmEI, BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
MATMCULA 286817



g%.%r'
UNI.VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

U{VIGA$aP $ütütó:d:c

Campinas, 29 de janeiro de 202 ]
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Documento: Deliberação CPG/IfCH n' 007/2021

Interessado:

Assu nto :

LUIZ GUSTAVO FREITAS ROSÉ

Credenciamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o cfedenciamento do Prof. Luíz Gustavo Freitas Rossí, como

Professor Colaborador. junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia

Social, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Roberto Lula do Carmo
Diretor Associado - &laÊL. 290280
stituto de Filosofia e Ciências Humanas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Teleâonos
Í] 9) 352] 1579 / 158] -- e-màl: dirihh@uniça+llp br
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS:HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

0a 1) 1. 8 :{

DE.LIBERACÃO CPGnFCH 007/202 1

A CONFISSÃO DE PÓS-GliAOUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCL4S HUMANAS OA
UNIVERSIDADE EsT,àDUAL DE CAMPINAS, eJn 27 de janeiro de 2021. aprova ad reÁerendz/m o
credenciamento do Prof: juiz Gustavo Freiras Rossi como colaborador do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. coberto Luíz do Carmo
Diretor Associado -.Mgk. 290280
nsti&ito de Filosofia e Ciências }lumanas

PROF. DR. ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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Campinas, 04 de fevereiro de 202 1

Documental Deliberação CPG/IFCH n' 008/2021

Interessa do:

Assunto:

MARRA SUELY KOFES

Credencíamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credenciamento da Prof'. Marca Suely Kofes, como

permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, para
ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. Roberto Luiz da Carm.
Diíetor Associado - Mata. 290280

itüuto de Fiiosoãa e Cíêítcias Numa

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
í19) 3521 1579 ' ] 58] e-mail: dirifch@ünicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSnTUTO DE FILOSOFA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 008/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO .OO .INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUM.4NAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CANIL LHAS. em 03 de íêvereiro de 202 1. aprova ac/ re{/ere?zdz/nz o
credenciamento da Prosa. Mana Suely KoÊes como permanente do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social, para ministra aulas e orientar.

Prof. Dr. RoberEO Luiz do Calmo
Diretor Associado - MaU. 290zso
Instituto de Filosofa e Ciências Rumar

PROF. DR. ALVARO GABRIEL BIANCm MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PEI,A CIOORDENAÇÃO GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
MATMCULA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

LJ:ylG.A hdP

Campinas, 12 de fevereiro de 2021

0001. 8 4

Documento:

Interessado:

Deliberação CPG/IFCH n' 01 1/2021

MARCA SUELY KOFES

Assunto: Credencíamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credenciamento da Prof'. Marca Suely Kofes, como

permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, para ministrar

aulas e orientar.

Prof. Dr. RobeRo Luiz do Carmo
Oiretor Associado - Mata, 290280
nstituto de Fi:osoga e Ciências Humanas

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
(19) 3521 1579 / 158] - e-tnail: diriíêh@uniGamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

OQ0185

DELIBERAÇÃO CPGÜFCH O11/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUNIANAS DA
UNIUIRSIDAOE EsTAouAL DE CAMPINAS. em 12 de íê\ ereiro de 202 1. aprova ac/ r({/êrendz/m o
credenciamento da Prosa. Mana Suely Robes como permanente do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar.

Prof. Dr. RobeRo Luiz do Carmo
Diretoí Associado - Mata. 290280
Instituto de Fiíasolia e Ciências Humanas

PROF. DR. AI,VARA GABRIEL BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENOO PEI-A COOROENAÇÃO GERAL, DE PÓS-GRAOUAÇÃO
MATRÍCULA 286817
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UNIVERSO'JADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

c (:íêncip$ ,Hümênas

Campinas, 15 de fevereiro de 202 1
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Documento: Deliberação CPG/IFCH n' 01 2/2021

Interessado :

Assunto:

CARLOS ALFREDO- JOLY

Credenciamento de Docente

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, o credencíamento do Prof. Dr. Carlos Alfredo Joly, como

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

Sociedade, para ministrar aulas e orientar.
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Cidade. Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 1 3083-896 Telefones
(19) 352 1 1579 / 158 1 e-mail: diriféh@uniçamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITIJTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUbIANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPGAFCH 012/2021

A COMISSÃO DÉ PÓS-GRA.OUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSID/\DE EsTAi)UAL DE CAMPINAS. em 12 de fé\ ereiro de 202 1. aprova ac/ r(:He/ endum o
credenciamento do Prof. Cartas Alfredo Joly como colaborador do Programa de Pós-Graduação
em Ambiente e Sociedade, para ministrar aulas e orientar.

PROF. DR. ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
DIlIETOR DO IFCH

RESPONDENOO PELA COOROENAÇÃO GERA\J= OE PÓS-GRAOUAÇÃO
MÀTÜCUtA 286817
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

ENSTITU.TO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMA.NAS

UNIGAh#P
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Campinas, 28 de jarleiro de 202 1

000188

Documento:

Interessado:

Deliberação CPG/IFCH n' 003/2021

RACHAEL LINDSAY PASIEROWSKA

Assunto: Renovação do contrato de cotutela

APROVO od referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a renovação do contrato de cotutela. através do termo

aditivo N.l , da aluna de doutorado em História. Rachael Lindsay Pasíerowska

Prof. Dr. Roberto Lui2 do Carml
Diretof Associado - !gêU. 290zao
Instituto de i:iloso$a e Ciências Numa

Cidade Uníversitâia Zeferino Vaz, Rua Com Coralína, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
Í19) 3521 1579 / ] 581 e-mail: diriíêh@uniGamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUNIANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

000189

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 003/202 1

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO]NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNC]AS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE EsTAnuAL DE CAMPINAS, em 27 de janeiro de 2021 aprova a renovação do
contrato de cotutela através do termo aditivo N.l, da aluna de doutorado em História, Rachael
Lindsay Pasierowska.

Prof. Dr. Roberto Luiz do Calmo
Diíetor Associado - Matr. 290280

stituto de Filosofia e Ciências Humanas

PROF. DR. ROBE]ITO LUIZ DO CALMO

DIRETOR ASSOCIADO DO IFCH

RESPONDENDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

bCATMCULA 290280



g&. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

UNICA&4P

6 Ciências flumana$

Campinas, } } de dezembro de 2020

Documento: [)eliberação CPG/IFCH n' 299/2020

COORDENAÇÃO DE POS GRADUAÇÃOInteressada:

Assunto: Disciplina Eventual

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de filosofia e
Ciências Humanas, o oferecimento da disciplina eventual ''Pejoratívos e
Performatividade", no período de 12/03/2021 a 25/06/2021, a ser ministrada pelo
Prof. Ludovic Soutif, no Programa de Pós-Graduação em Filosofia.
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Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralína, 1 00 - Campinas/SP - CEP: 13083-896 Telefones
(1 9) 352] 1579 ' 1581 e-mail: diriíêh@ni)icamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INST[.TUTA DE FILOSOFA.A E CIÊNCIAS HUMANAS

COFVUSSÃ0 DE Pós-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPGAFCH 299/2020

A CONHSSÃO DE PÓS-GR,U)CAÇÃO DO INSTITUTO OE F'n.OSOFI,à E CIÊNCHS HUMANAS DA
UNl\rEKSioAnE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 09 de dezembro de 2020. aprova o oferecimento
da disciplina. eventual "Pejorativos e Performatividade". de 12/03/2021 a. 25/06/2021, às sextas-
hiras. das 13h00 às 15h00, 20 horas-teoria. ]O horas-prática, num total de 30 horas. 2 créditos,
ministrada pelo Prof. Ludovic SoutiÊ no Programa. de Pós-Graduação em Filosofia.

PROF. DR. ALVARÁ GABRIEI, BIANCnI MENDEZ
DIRETOR DO IFCH

RESPONDENDO PELA COOROENAÇÃO GERAL. DE PÓS-GRADUAÇÃO
MIATRÍCUI,A 286817


