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INFORMES

ORDEM DO DIA

PARA APROVAÇÃO

Oll Ata da 260' Sessão Ordinária da Congregação. jfis. 01 a
oól

AFASTAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSU-A-14/2015

021 C)vício IfCH/DH n' O1 7/202 i Interessada: LUCILENE REGiNALDO
Departamento: História
Assunto: Afastamento para realizar pesquisa de pós-
doutorado, no período de 01/8/2021 a 30/01/2022, junto a
Universidade Federal de Minas Gerais. jfls. 0ZI

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR

031 Ofício IfCH/DA n' 01 7/2021 Interessado: MAURO WILLIA/v\ BARBOSA DE ALJ\PEIDA
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo
no Programa de Professor Colaborador. por 03 anos a
partir de 21/6/2021, junto ao Departamento de
Antropologia. jfls. 081

PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR

041 Ofício IFCH/DF n' 01 1 /2021 Interessado: FRANCISCO AUGUSTO DE /v\ORAIS PRATA
GASPAR
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, por 01 ano a partir de 01/8/2021, sob
supervisão da Prosa. Dra. /v\onique Hulshof. junto ao
Departamento de Filosofia. jfls. 091

051 Ofício IFCH/DF n' 01 2/2021 Interessado: LOUIS DE FREITAS RICHARD BLANCHET

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, por 02 anos a partir de 01/6/2021, sob
supervisão do Prof. Dr. Enéías Júnior Forlín. junto ao
Departamento de Filosofia. jfls. 101

061 Ofício IfCH/DH n' 018/2021 Interessada: SABRINA MOURA DE ÁRAUJO
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, por 02 anos a par]ír de 0]/5/2021, sob
supervisão da Profa. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses, junto
ao Departamento de História. jfls. l l l

0ZI Ofício IFCH/DH n' 01 9/2021 Interessada: CLAUDIA TOLENTINO GONÇALVES FELIPE

Assunto: ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, por 01 ano a partir de 12/7/2021, sob



supervisão da Profa. Dra. Josíanne Francia Cerasoli, junto
ao Departamento de História. jfls. 121
Interessada: CAROLINE GARCIA TENDES

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, para o período de 01/5/2021 a 31/3/2023.
sob supervisão do Prof. Dr. .Rui Luas Rodrígues, junto ao
Departamento de História. jfls. 131

081 Ofício IFCH/DH n' 020/2021

091 Ofício IFCH/DH n' 021 /2021 Interessado: WALTER FRANCISCO fIGUEIREDO LOWANDE
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador. para o período de 09/8/2021 a 09/8/2022
sob supervisão do Prof. Dr. Luiz César parques Filho, junto
ao Departamento de História. jfls. 141

1 01 Ofício IFCH/DH n' 022/2021 Interessado: TÍBIAS VILHENA DE lüORAES
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, para o período de 01/5/2021 a 31/3/2023,
sob supervisão do Prof. Dr. cedro Paulo Abreu Funarí, junto
ao Departamento de História. jfls. 1 51

] ] l Ofício IFCH/DH n' 023/2021 Interessado: FILlf'E NOE DA SILVA
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, para o período de 01/5/2021 a 31/3/2023.
sob supervisão do Prof. Dr. Pedro Paulo Abriu Funari, junto
ao Departamento de História. jfls. i ól

1 21 Ofício IFCH/DH n' 024/2021 Interessada: JULIANA PINHEIRO /ÜAUES

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, para o período de 04/5/2021 a 31/5/2023,
sob supervisão da Profa. Dra, Patrícia Dalcanale J\Áeneses,
junto ao Departamento de História. jfls. 1 71

t 31 Ofício IfCH/DH n' 025/2Q21 Interessado: MARCOS LEITÃO DE ALlaEIDA
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador
Colaborador, por 03 anos a partir de 01/5/2021, sob
supervisão do Prof. Dr. Robert Wayne Andrew Slenes, junto
ao Departamento de História. jfls. 1 81

] 41 Processo n' 09 P 947/2020 Interessada: ADRIANA ROMEIRO
Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador. junto ao Departamento de
História. jfls. 191

PROGRAMA DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO

151 OFícIo ÍFCH/DCP n' 009/2021 Interessada: NATALIA NOBREZA DE MELLO
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado,
junto ao Departamento de Ciência Políllca. jfls. 201

l ól Ofício IfCH/DH n' 027/2021 Interessada: NATALIA AYO SC/v\IEDECKE
Assunto: Relatório de atívídades e encerramento de
vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado,
junto ao Departamento de História. jfls. 21 l



INDICAÇÃO PARA CONSELHO CIENTÍFICO

1 71 Ofício IFCH/DF n' 01 0/202 1 Interessado: CENTRO DE LÓGICA, EPISTEMOLOGIA E HISTORIA
DA CIENCIA

Assunto: Indicação dos Profs. Drs. Sílvío Seno Chíbeni e
Marco Antonio Karon Ruffino para comporem.
respectivamente como membros titular e suplente. o
Conselho Científico do Centro de Lógica. Epistemologia e
História da Ciência. bem como os Profs. Drs. /v\arcelo
Esteban Coníglío e Walter Alexandre Carnielli para na
condição de ex-diretores do CLE comporem.
respectivamente como membros titular e suplente. o
referido Conselho. lfls. 221

CONVÊNIO

T 81 Processo n' 09 P 1 0523/2Q1 9 Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Assunto: Relatório final do convênio entre a Universidade
Estadual de Campinas IUNiCAMPI e o Centro de
Informacion Documental de Archivos - Conselho

ntergovernamental de lberarchivos. jfls. 23 a 41 l

REGIMENTO

1 91 Ofício IFCH/Publ. n' 004/2020 Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Assunto: Regimento interno da revista Dissonância. jfls. 42
a 461

CREDENCIAMENTO

201 C)fício IFCH/DA n' 0 1 8/2021 Interessada: JAQUELINE LIÇA DOS SANTOS

Assunto: Credencíamento no curso de Graduação em
Ciências Sociais para regularização de disciplina oferecida
no I' semestre de 2021 , em conjunto com o Prof. Dr. amar
Ribeiro Thomaz. jfls. 471

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente

21 l Delib. CPG/IFCH n' 067/2021 Interessada: ANA MANIA HEUMINSKI DE AVILA
Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora,
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e
Sociedade. para ministrar aulas e orientar. jfls. 48}

221 Delíb. CPG/IFCH n' 068/2021 Interessado: LEANDRQ CARNAL
Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador,
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministrar aulas e orientar. (fls. 4PI



231 De[íb. CPG/]fCH n' Q69/202] Interessada: FABIANA BRUNO
Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
para ministrar aulas e orientar. jfls. 501

4

241 Deiib. CPG/IFCH n' 070/2021 Interessado: LEONARDO RENNC) RIBEIRC) SANTO)S

Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para
ministrar aulas e orientar. lffs. 51 l

251 Delib. CPG/IFCH n' 071 /2021 Interessado: LUIS FELIPE BUENO SOBRAL
Assunto: Credencíamento como Professor Colaborador.
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. jfls. S21

Descredenciamento de Docente

261 Delib. CPG/IFCH n' 0722021 Interessada: /CARTA A.DARIA DO A/v\ARAL AZEVEDO
Assunto: Descredenciamento junto ao Programa de Pós
Graduação em Demografia. jfls. 531

Coordenação de Pós-Graduação

271 Delib. CPG/IfCH n' 087/2021 nteressada: C00RDENADORIA DE POS GRADUAÇÃO
Assunto: Recondução da Profa. Dra. Bárbara Geraldo de
Castra, como Coordenadora de Pós-Graduação do IfCH
e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia, por 02 anos, a parlír de 01/6/2021 . Íris. Sal

Coordenação de Programa

281 Delib. CPG/IFCH n' 086/2021 Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO
Assunto: Indicação do Prof. Dr. Rícardo fígueíredo Pérola
como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Hísíóría, por 02 anos a partir de 01 /6/2021 . jfls. 551

Subcomissão Comissão de Programa

2PI Dellb. CPG/IFCH n' 088/2021 Interessada: C00RDENADORIA DE PC)S GRADUAÇÃO
Assunto: Alteração da Subcomissão do Programa de P(5s-

Graduação em Hist(orla, a partir de 1 5/4/2021 . jfls. 561

301 Delib. CPG/IFCH n' 089/2021 Interessada: C00RDENADDRIA DE POS GRADUAÇÃO
Assunto: Alteração da Subcomissão do Programa de Pós
Graduação em Hist(ária, a paHír de 0]/6/2021 . jfls. 571

31 l Delib. CPG/IFCH n' 090/2021 nteressada: COORDENADORIA DE POS GRADUAÇÃO
Assunto: Recondução da Subcomissão do Programa de
Pós Graduação em Sociologia. a partir de 01/6/2021 . lfls.
sõl



PARA H01

ELEIÇÕES

LOGACA
5

321 Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUi\GANAS

Assunto: Alteração da composição da Comissão e do
Calendário Eleitoral da Consulta para a nova Díretoría do
fCH. jfls. 59 a 621

RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES

331 Ofício IFCH/DF n' 009/2021 nteressada: MARCIO AUGUSTC) DAMIN CUSTODIO
Departamento: filosofia
Período: 01/]2/2017 a 30/1 1/2020. jfls. 63 a 7ól

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR

341 Ofício IfCH/DA n' O1 6/2021 Interessada: lúARIA FILOMENA GREGORI

Assunto: Retificação do período de renovação de vínculo
no Programa Professor Colaborador. de 02 anos a partir de
03/5/2021, para 02 anos a parlír de 09/5/2021, junto ao
Departamento de Antropologia. jfls. 77 e 7al

PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES REMOTAS

35j Ofício IfCH/DG n' 01 6/2021 Interessada: CRISTINA MENEGUELLO

Assunto: Participação em atividades remotas externas à
UNICAMP durante a suspensão das atívídades presencíaís
em virtude da Pandemía COVID-19, conforme Instrução
Normativa CPD1001/2020, no âmbito do Convénio
UNICAMF' UNIVESP. para o ano de 2021. lfls. 79 e SOI

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Criação de Disciplina

S61 Ofício IFCH/CG n' 053/2021 Interessada: COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO
Assunto: Criação da disciplina de Graduação A/'a
Introdução às Ciências bocais. Íris. 81 a 831
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ATA DA 260' SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAWINAS.

Aos três dias de março de 2021, às catorze horas, reuniu-se virtualmente a Congregação do

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

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

do Calmo, Diretor-Associado; foice Meio Vieira, Coordenadora da Graduação; rosé Maurício

Paiva Andion Arruti: Cjlefe do DepaítamenEo de Antropologia; Rachel Menegueljo: Cllefe do

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

Sávio Maclaado Cavalcante, Chefe do Departamento de Sociologia; Taisa melena Pascale Palmares,

Chefe do Departamento de Filosofia; Lucilene Reginalda, Chefe do Departamento de História;

lsadora Lins trança e Michel Nicolau Neto, representantes titulares de docentes MS-3; Luciala

Peneira Tatagiba, Yara Adário Frateschi e Omar Ribeiro Thomaz, represa:ntantes titulares de

docentes MS-5; José Marcos Pinto da Cunha, representante titular de docentes MS-6. Estiveram

presentes ainda os funcionários Reginaldo Alvos do Nascimento, Mariana Rebolo Tavares, Ricardo

Vieíra Cioldin, Patrícia Avance e Luís Fernaldo de Carvalho Rabeilo, representmltes titulares de

técnicos-administrativos. Compuseram a bancada discente os alunos Jogo Pedra Midões Suares

RcÚas, Ellen Alvez Menezes, Matheus Alvos Albino e Bruna Carolina Garcia, representantes

titulares dos discentes. Justificaram ausência a professora Artionka Capiberibe, bem como o

funcionário Devison de Abriu e a aluna Ingrid Tavares. Em seguida, passou-se aos INFORMES.

O $el1lleclEre$ids!!k afirmou que participou da última sessão da CIDD, ocasião na qual foi

discutido o relatório de atividades docentes do Prof Daliel Omar Perfaz. Após seu relato de como

f'ot'a a reunião daquele órgão colegiada, a Prol'. Yara Frateschi trouxe outro elemento para esM

discussão: a remição do Departamento de Filosofia ocorrida ejn outubro do ano passado. E solicitou

que f'asse anexada a esta ata a seguinte nota; "0 1)epal/a/pze ro de FÍ/os(#2a repz«/fa a afilada do

pf'ofessor Daniet OlHaI' refez na reuflião de departamento de outubro de 2020. }ta qua se discutil{

uma solicitação dos a t fios pat'a que o proÍessol' não }ninisRasse disciplinas obrigatórias. A

pleltál'ia do depal;tanlento avalia que cl pastttra do pl'ofassor teve caráter desrespeitoso enl relação

à chefe de depal'ialltellto e em relação a depoentes, presentes tta }'euniãa, no processo

adnliltisü atino de cal'ater sigiloso de que /oi objeto, o que é iítcompathel caiu o colnporeattlelTto

ex/lido de zlmz doc'en/e /zo exe/.cicio de suas ./iznções. " Ein seguida: passou se à ORDEM DO

DIA PARA APROVAÇÃO ELEIÇOES (1/.) Interessado; INSTITUTO DE FILOSOFIA E

CIÊNCIAS HUMANAS - Assunto: Ata da eleição para escolha da Representação Discente junto à

Congregação do IFCH: 02; Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HL MANAS

Assunto: Alteração das Rondas e ça]endário e]eitora] da Consulta para a nova Diretoria do IFCll;

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DOUTOR - Parecer sobre

Inscrição e Composição da Comissão Ju]gadoi'a - 0i) Processo n' 09 P-]4008/2020 Interessado

DEPARTAMENTO DE HISTORIA - Assunto: Parecer sobre inscrição dos candidatos, Ana
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42

Carolina Machado de Souza, Carolína Ainaral de Aguçar, Cegar Rocha Lima, Danieje Weigert,

Felipe de Moura Garrido, Felipe Ricçio Schieíler, Felipe Santos Deveza, Fematdo Vector Aguçar

Ribeiro, Guilhemle Galhegos Felíppe, Joana Salem Vasconcelos, Juliana Giosuelji Meirelles,

Larissa Milanezi, Fabriz Caprara, Letícia Gregário Canelas, Liz Andréa Dalüé, Lucas Mariani

Corria, Luiz Estevas de Oliveira Femandes, Mana Emília Granduque José, Priscila de Limo

Souza, Ricardo Amarante Turatti, Rodrigo Paulinelli de Almeida Costa e Yobani Maikel Gonzales

Jauregui, bem como a indicação da Comissão Julgadora do Concurso para provimento de um cargo

de Professor Doutor: ní\ el MS-3.1; ejn regime de RTP: com opção preferencial para o RDIDP; na

área de História da América, Disciplinas HH-386 - História da América, composta pelos

Professores Doutores: TITULARES: Aldair Cardos Rodrigues(IFCH/UNICAMP), lera Lis Franco

Sclliavinatto (IA/UNICAMP), Beatriz Helena Domingues (UFJF), Gabriela Pellegrino Soares

(USP) e Larissa Moleira Viaja (UFF); SUPLENTES: Luiz Casar Marquês Filllo

íIFCH/UNICAMP) e Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zei'on (USP); A\rALIAÇAO DE

DESEMPENHO DOCENTE Resolução GR n' 34/2014 - 04) Processo n' 09-P-2977/2017

[nteressado: ]R.AFAEL RODRIGUES GARCIA - Departamento: Fi]osoüia - Assunto: Relatório

Hnlal de Avaliação Especial de Desempenho Docente - Estágio Probatório; RELATORIO

PERIODICO DE ATlvIDADES DOCENTES - 0i) Ofício IFCH/DA n' 006/2021 1ilEeressada

AR]'lONKA MANUELA DOES CAPIBERIBE - Departamento: Antropologia - Período

O[,f10/2017 a 30/9/2020; 0ó0 Ofício IFCH/T)CP n' 003/'202] - ]ílteressada: RACHt]

MENEGUELLO Departamento: Ciência Política - Período: 01/10/2015 a 30/9/2020; 07) Ofício

IFC[#DS n' 002/2021 - ]nteressada: BÁRBARA GE]R.ALDO DE CASTRO - Departamento:

Sociologia - Período; 0]/9/2017 a 3]/8/2020; 08) OHcio IFCH/DS n' 003/202] - interessada

LE[[,A DA COSTA FERREIRO - Departamento: Socio]ogia - Período: 0] /10/2015 a 30/9/2020;

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR - 09) Processo n' 09-P-1561/1989

Interessada:lgLIDE RUGAI BASTOU - Assunto: Relatório de atividades e rena\-anão de \ íllculo

no Programa Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 04/4/2021, junto ao Departamento de

Socio[ogia; /0) Ofício IFCH/DA n' 003/202] - ]nteressada: ANDREA SCHVAR']'Z PELES -

Assunto: Encerramento de vínculo no Programa Professor Colaborador, junto ao DepaHamento de

Antropo[ogia; / /,) Ofício IFCH/DA n' 005/202] - Interessada: CAROLINA PA]iREIRAS SALVA

Assunto: Encerramento de vínculo no Programa Professor Colaborador, junto ao Departamento de

Antropologlal PROGRAMA DE PESQUISADOR DE POS DOUTORADO - /2) Ofício IFCH/DA

n' 001/2021 - Interessado: FRANCISCO PAOLO VIEIRA MIGUEL - Assunto: Tngresso no

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 02 anos, a punir de 01/3/2021, sob supervisão da

Prata, Dra. lsadora Lias Franca: junto ao Departamento de Antropologia; /3) Ofício IFCH/DA n'

0062021 - Interessado: DEOLINDO NUNES DE BAliROS - Assunto: Ingresso ]lo Programa de

Pesquisador de Pós-Doutorado, pelo período 01/5/2021 a 31/12/2021, sob supervisão do Prof Dr.

Omar Ribeiro Thomaz, junto ao Depaüamento de Antropologia; CONVÉNIO - ./4g O.ócio
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IFCH/Extensão n' 01/2021 - Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS T:ROMANAS

Assunto: IPrestações de Contas do Colavênio 927.9, Extensão/IFCH, dos anos de 2018 e 2019;

C00RDENADORIA DE GliADUAÇAO - Programa de Professor Especialista Visitalate - /5;

Ofício IFCH/CG n' 0] 5/2020 - Interessada: MONISE FERNANDES PICANDO - Assunto

Relatório de Atividades e Relatório da Coordenação do Curso, referente ao I' semestre de 2020;

C00RDENADOR]A DE POS-GRADUAÇÃO Credei)cian)eito de Docente - /ó) Delib.

CPG/IFCH n' 010/2021 - Interessado: PAULO DE MARTIO JANUZZI - Assunto:

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

Demograüla; para ministrar au]a$; / 7) De]ib. CPG/IFCH n' 0] 4/202] interessado: RO])RICO

FERREIRA TONIOL - Assunto: Credenciamento como Professor Pennanente, junto ao Programa

de Pós-Graduação em Antropologia Social: pa'a mijlistrm aulas Q orientar; /8) Delib. CPG/IFCH n'

0] 5/202] - Interessado: PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM AMBIENTE E SOCIEDADE

Assunto: Credenciamento dos Professores Doutores Ana jaula Bortoleto e David Montenegro

Lapola, como Professores Permanentes, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e

Sociedade: pa['a ]ninistrar aulas e oriental'; /9) De]ib. CPG.'IFCH n' 016/202] - Interessado

CARDOS RODRIGUES BRANDÃO - Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador,

.lento ao Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais; para millistrpr aulas e orientar; 20)

Delib. CPG,fIFC]i n' 017/'202] Interessado: PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM
CIENCIAS SOCIAllS - Assunto: Credenciamento dos Professores Doutores Cjlristíano Key

Tambáscia, Artionka Manuela Góes Capiberibe e Taniele Cristina Rui, como Professores

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

oi'mental'= 2/) De]ib. CPG/IFCH n' 0] 8/202 1 - Interessado: ANDRE }IAYSEL VELASCO E CR UZ

Assunto: Credenciamento como Professor Permanente, junto ao Programa de Pós-Graduação eln

Ciência Política, para ministrar aulas e orientar; Indicação de Coordenador 22) Delib. CPG/IFCH

n' 019/2021 - Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO - Assunto: Indicação da

Prosa. Dra. Bárbara Geraldo de Castra, como Coordenadora de Pós-Graduação do IFCH, por 02

anos, a partir de 03/3./2021 ; Representação em Conselllo de Programa 23) Delib. CPG/IFCH n'

009/2021 Interessado: PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM RELAÇÕES

INTERNACIONAIS - Assunto: Indicação do Prof Dr. Giulíallo Contento de Oliveira como

representante docente da UNICAMP no Conselho do Programa de Pós-Graduação em Relações

Internacionais (Programa San Tiago Dantes Convênio UNICAMP: UNESP e PUC/'SP), a partia' de

]5/3/2021: PARA HON40LOGAÇAO RELATORIO PERIODICO DE ATIVIDADES

DOCENTES - 249 Ofício IFCH/DA n' 007/202] - interessada: ISADORA LINS FRANÇA

Depat'Lamento: Antropologia - Período: 01/9/201 7 a 3 1/8/2020: 2i) Ofício IFCH/DS n' 025/2020 -

Interessado: NAVIO MACHADO CAVALCANTE - Departamento: Sociologia - Período:

0] .r5/2017 a 30/4/2020; 2ó) OHcio IFCH/DH n' 003/202] Interessado: b'BARCOS TOGNON

Departamento: História - Período: 01/3/2015 a 29/02/2020: 27) Ofício IFCFLfDH no 004/2021
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interessado: R]CARDO FIGUEIREDO PIROLA - Departamento: História - Período: 0]/7/201 7 a

30/6/2020; AFASTAMENTO - 28) Processo n' 09-P- 19394//2018 Interessado: THIAGO LIMO

NICODEMO - Departamento: História - Assunto: Afastamento nos tenhas do artigo 88, inciso V,

do ESUNICAMP, para assumir a Coordenação do Arquivo Público do Estado de São Paulo;
PROGRAMA DE PROFESSOR COLABOR,ODOR - 29) Ofício IFC]l/DA n' 002,'202]

Interessada: MARIA SUELY KOFES - Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no

Programa Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 27/02/2021, junto ao Departamento de

Antropo[ogia; SOy Ofício IFCH/DA n' 004/202] - interessado: RODR]CO FERREIRO TON]OL

Assunto: Retifícação do período de renovação de vínculo no Programa Professor Colaborador, por

OI ano a paüír de 01/01/2021, para 02 anos a partir de 01/02/2021, junto ao Departamento de

Antropologia; PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR - 3/) Ofício IFCH/DCP n'

001/2021 - Interessada: THAISSA TAMARINDO DA ROClqA WEISHAUPT PRONI - Assuntos

EnçenaTlento de vínculo no Progratna de Pesquisador Colaborador; j+ulto ao Departqnento de

Ciência Política; 32) Ofício IFCHTDH n' 038/2020 - Interessada: A.LESSANDRA PEDRO

Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao

Departamento de Histórias PROGRl\MA DE PESQUISADOR DE POS DOUTORAL)0 3j)

O.ócio IFCH/DCP n' 002/2020 - Interessada: THAISSA TAMARINDO DA ROCHA

WEISHAUPT PRONI - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 01

alia a partir de 12/01/2021 : sob supervisão da Profà. Di'a. ngela Mana Carneiro Araújo: junto ao

Departamento de Ciência Política; i4) Ofício IFCH/DA n' 036/2020 - Interessado: LEIS

GUSTAVO IFREITAS ROSSI - Assunto: Cancelamento do pedido de renovação de vínculo no

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 01 ano, a parir de 01/2/2021, junto ao

Depanalnento de Antropologia; 35) OHcio IFCH/DA n' 038/2020 1Jlteressado: LU IS GUSTAVO

FREITAS ROSSI - Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-

Doutorado: junto ao Departamento de Antropologia; 3ó) OHcio iFCH/DF n' 035/2020

Interessado: RAFAEL HENRIQUE TEIXEIRA - Assunto: Encerraliiento de \-ínculo 110 Programa

de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de Fílosoüia; PROGRAMA DE

PESQUISADOR ylS]TANTE CONVIDADO - 371 0Hcio IFCHDA n' 037/2020 - Interessado

LUAS GUSTAyO FREITAS ROSSI - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Visitante

Convidado, por 01 ano, a partir de 01/01/2021, sob supervisão do Prof. IDr. Ronaldo Râmulo

Maca)ado de Alineida: junto ao Departalnellto de Antropologia; PARTICIPAÇÃO EM
ATryiDADES REMOTAS 38) Oficio s.'n' Interessada: CRISTINA MENEGUELLO - Assunto

Participação em atividades remotas extemas à UNICAMP durante a suspensão das atividades

presenciais em virtude da Pandemia COVID-19, conforme Instrução Normativa CPDl-001/2020,

no âmbito do Coíivênio UNICAMP-UNIVESP; PROJETO - 39) Ofício IFCH./DH n' 037/2020 -

Interessada: DEPARTAMENTO DE HISTORIA - Assunto: Prometo "Connecting Art Historias:

Ensinando e Pesquisando Arte Não-Europeia em Universidades Brasileiras", no âmbito do
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programa Connecting An Historias: da Fundação Getty, proposto pela Proíà. Dra. Patrícia

Dalcanale Meneses; CONVENTO - 40) Processo 0 1-P-1421 4/2017 Interessado: PROGRAMA DE

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTORIA - Assunto: Prorrogação do convênio

c[e custeio ProfHistória junto à CAPES; até 3]/12/202] (Convênio n' 852389/2017);

C00RDENADORIA DE GRADUAÇÃO - Revalidação de Diploma - 4/) Ofício IFCH/CG n:

020/2021 - Interessada: BRIANNA MAURICE O BRIEN - Assunto: Parecer da Comissão sobre a

re\ajidação de Dip[oma - Bachme] em Ciências Sociais; 4ZJ Ofício IFCH.'CG n' 022/2021

Interessada: SIMONE VILLARES PEREIRA DO VALE - Assunto: Parecer da Comissão sobre a

revalidação de Dip[oma - Bacharel em Ciências Sociais; C00RDENADORIA DE POS

GRADUAÇÃO - Ciedenciamento de Docente 43) Delib. CPG/IFCH n' 287/2020 - Interessado

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM CIENCIA POLITICA - Assunto; Credenciamento das

Professoras Doutoras Walquíria Gertmdes Domingues Leão Rego e Débora Alvos Maciel, como

Professoras Colaboradoras, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, para

ministrar aulas e orientar; 44) Delib. CPG/IFCH n' 288/2020 11lteressado: ANTONIO CARLOS

DIAS JUNIOR - Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador, junto ao Programa de

Pós-Graduação eln Ciência Política: para orientar; 45) Delib. CPG/IFCH n' 289/2020 interessada

FABIANA BRUNO - Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora, junto ao Programa

cle Pós Graduação em Allüopologia Social: para ministrar aulas e orientar; 4ó) Delib. CPG./IFCH n'

001/2021 - Interessada: LEILA MEZAN ALGRANTI - Assunto: Credenciamento como Professora

Colaboradora, junto ao Programa de Pós-Graduação ejll História; para miílistrar aulas e oriental'l 47)

Delib. CPG/IFCH n' 002/2021 - lUteI.assado: GABRIEL FERREIRA ZACARIAS - Assunto:

Credençiajnento como Proíêssor Permanente; junto aa Programa de Pós-Graduação em História:

pal'a ministrar au]as e orientar; 48) De]ib. CPG/IFCH n' 004/202] Interessada: DANIELA

TONELLI MANICA - Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora, junto ao

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: para ministrar aulas e orientar; 49) Delib

CPG/IFCH n' 005/2021 - Interessado: ANTONIO FLORENTINO NETO - Assunto:

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

Sociais. para ministrar aulas e orientar: i01 Delib. CPG/IF(- H n' 006/202 1 interessada: SabIA

MARIA PESSOA PEREIRA BERGAMASCO - Assunto: Credenciaüento como Professora

Permmente, juro ao Programa de Pós-Graduação em Ciêl)clãs Sociais: pal'a tninístrar aulas e

orientar: 5/) De]ib. CPG/]FCH n' 007/202] - Interessado: LUIS GU STAVO FREITAS ROSSI -

Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador, junto ao Programa de Pós-Grada,cação eln

Antropologia Social: para ministrar aulas; i21 De]ib. CPG.rjFC]] n' 008/2021 - 1ilteressada:

MARIA SUELY KOFES - Assunto: Credenciamento como Professora Permanente, junto ao

PI'ograma de Pós-Graduação em Ailrropologia Social. para ministrar aulas: ii) Delib. CPG/IFCH

n' O11/2021 - Interessada: MARIA SUELY KOFES - Assunto: Credenciamento como Professora

Permanente: .junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: pala ministrar aulas: i4)
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Delib. CPG/IFCH n' 012/2021 - Interessado: CARLOS ALFREDO JOLY - Assunto

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

e Sociedade, para ministrar aulas e orienta; Cotutela - SSy Delib. CPG/IFCH n' 003/2021

[i)teressada: RACHAEL L]NDSAY PAS]EROWSKA - Asstmto: Rena\ação do contrato de

cotute[a, através do termo aditivo n']., da a]una Rachae] Lindsay Pasierowska, do curso de

Doutorado em História; Disciplina Evenual - i6) Delib. CPG/IFCH n' 299/2020 Interessado

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA - Asstulto: Of'erecimento da disciplina

eventual "Pdorativos e Perfomiativídade", a ser ministrada no período de 12/03/2021 a 25/06/202 1

pelo Prof. Ludoxic Soutif. Ein seguida, foratn destacados os itens 02: 06 e 22. Após: os demais

itens foram a escrutínio 6 aprovados por unanimidade. Em seguida, passou-se ao primeiro destaque:

o ponto 2. O S9}1bg!:.EngidSniEe apontou pequenos ajustes no cronograma da consulta à nova

Diretoria do Instituto. Após; o itens R)i a votação e aprovado por ui)animidade. Ein seguida: passou-

se ao próximo destaque: o ponto 6. O Ssl1lig!=.Erga;1dgn& explicou que os pareceres que subsidíaram

o RAD da Pro.P. Rachel Meneguello não mencionaram o fato de a docente ter exercido o cargo de

Pró-Reitora de Pós-Graduação no período de julho/2014 a abril/201 7. Após, o item foi a votação e

aprovado (caiu o adendo da Direção), e uma abstenção. Eín seguida: passou se ao próximo

destaque: o ponto 22. O Sg1113a: Eles dente mencionou a situação precária na qual viveu a
coordenação da Pós-Graduação desde agosto/20, quando terminou o mandato do Prof. Michel.

Agora: está em pauta a indicação da Prof. Bárbara de Castro como Coordenadora de Pós-

Graduação do Instituto. Após, o item foi a votação e aprovado por unanimidade. Nada mais

havendo a tratar, o Senhor Presidente considerou encerrada a reunião e eu, Fábio Guzzo, lacrei a

presente ata, a ser submetida à Congregação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

Campinas, 20 de abril de 2021
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
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Campinas, 29 de abril de 2021.

Ofício DH .n9 017/21

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do

afastamento sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens da função, da Profa.

Dra. Lucilene Reginaldo, para o período de OI de agosto de 2021 a 30 de janeiro de

2022, com vistas à realização de pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal

de Minas Gerais (UFMG).

Informamos, ainda, que a presente solicitação foi aprovada em reunião do

Departamento de História de 28 de abril de 2021

Atenciosamente.

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe de Departamento

DH/IFCH/UNICAMP
Matrícula 300741

Ê. .. ©,..

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

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

Telefones(191 3521 1575 e n'lail: historia@unicamp.br
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

IJIUICAR4P DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
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Campinas, 29 de abril de 2021.

O Raio DA / IFCH n' 0 1 7/2021

ReÍ. Processo 01-P- 1231/1977

linfa. Sr.

Pl:of. Dr. Aivaro Gabrie! Bianch{
T)ivotnv . TFf' }:F

UN}CÁMP

Senhor Diretor.

Encaminllo para aplecíação da Congregação o pedido de renovação do vínculo do Prof. Dt. MACRO

WÍLLIAM BARBOSA DE ALMEIDA no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, junto ao

Departamento de Antropo[ogia/IFCH, peia período de 03 anos; a partir de 2] /junho/2021.

Informo ainda. que a renovação do vínculo: bem caldo o relatório de atividades e o novo plano de

trabalho apresentados pelo professor, foram aprovados pelo Departamento de Antropologia/IFCH,

reunião ordinária rea]izada no dia 28 de abril de 2021

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

Cordialmente.

pmt og- }©$é Õãa iHü$êlP®wjâ.üã$6R.Af!'üd

çhe$e d© DelHlüm8ite© d@ Ântlupalagi;a
]#CB ./ WmlCÂMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP: 13083-896
Telefones (] 9) 352] ] 572 - e-mail: dantropo@unicamp-br
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Campinas, 29 de abril de 2021

OF. DF-11/2021
Ref.: Solicitação de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador Pós-Doutorado do Sr.

Dr. Francisco Prata Gaspar

Senhor Diretor

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

e Ciências Humanas, a solicitação do Dr. Francisco Prata Gastar de vínculo no Programa

de Pesquisador Colaborador para o período de 01 de agosto de 2021 a 31 de julho de

2022, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Moníque Hulshof . A referida proposta foi

aprovada pelo Departamento em 29 de abril de 2021.

Marco Antonio Caron Ruffino

Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

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

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

Telefone(191 3521 1574 -- e mail: depfilo@unicamp-br
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Campinas, 29 de abril de 2021

OF. DF-12/2021

Ref.: Solicitação de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador Pós-Doutorado do Sr.
Dr. Louis de Frestas Richard Blanchet

Senhor Diretor

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

e Ciências Humanas, a solicitação do Dr. Louis de Freitas Richard Blanchet de vínculo no

Programa de Pesquisador Colaborador para o período de 01 de junho de 2021 a 31 de

maio de 2023, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Enéias Juntar Forlin . A referida
proposta foi aprovada pelo Departamento em 29 de abril de 2021.

Marco Antonio Caron Ruffino

Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez
DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Universidade Estadual de Campinas

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

Telefone(19) 3521 1574 -- e rfail: depfilo@unicamp.br
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Campinas, 29 de abril de 2021

Ofício DH .ng 018/21

Senhor Diretor

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Sabrina Moura de Araújo, sob supervisão da

Profa. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses para o período de 01/05/2021 A 31/04/2023

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021

Atenciosamente

,$-. ®-
Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP

Matrícula
300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

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

Telefones(19) 3521 1575 -- e mail: historia@unicamp.br
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Campinas, 29 de abril de 2021.

Ofício DH .ng 019/21

Senhor Diretar.

Vimos solicitar a encaminhamento, junta aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Cláudía Tolentíno Gonçalves Felipe, sob

supervisão da Profa. Dra. Josianne Francia Cerasoli para o período de 12/07/2021 A

11/07/2022.

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021

Atenclosamente

Frota. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

IFCH/UNICAMP
Matrícula
300741

,{ .. Ç«--

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchí Mendez

DD. Diretor do IfCH

UNICAMP

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

Telefones lt9) 3521 1575 -- e-qlail: hÊstoria@unicam p br
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Campinas, 29 de abril de 2021

Ofício DH .ng 020/21

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Caroline Garcia Mendes, sob supervisão do

Prof. Dr. Rui Luis Rodrigues para o período de O1/05/2021 a 31/03/2023

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021.

Atenciosamente.

...;L- $--
Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP

Matrícula
300741

limo. Sr.

Prof. Dl". Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

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

Telefones j19) 3521 1575 -- e rRajl: historia@unicamp br
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Campinas, 29 de abril de 2021

Ofício DH .ng 02.1/21

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Walter francisco Figueiredo Lowande, sob

supervisão do Prof. Dr. Luíz Casar Marquei Filho para o período de 09/08/2021 a

09/08/2022

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021

Atenciosamente

,Ê-- $.--
Profa. Dra. LucÊlene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
IFCH/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 CEP; 13083 896

Telefones j191 3521 1575 e mail; historia@unicamp.br
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
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Campinas, 29 de abril de 2021.

Ofício DH .ng 022/21

Senhor Díretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Tíbias Vilhena de Moraes, sob supervisão

do Prof. Dr. Pedra Paulo Abreu Funari para a período de O1/05/2021 a 31/03/2023.

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021.

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

M atrícu la

300741

{.- Ê.-.

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriet Bianchi Mendez

DD. Diretor do IfCH

UNICAMP

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

Telefones j19) 3521 1575 e mail: historia@unlcamp-br
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Campinas, 29 de abril de 2021

Ofício DH .n9 023/21

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Fílipe Noé da Salva, sob supervisão do Prof.

Dr. Pedra Paulo Abreu Funari para o periado de 01/05/2021 a 31/03/2023.

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021

Atenciosa mente.

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

FCH/UNICAMP
Matrícula
300741

.$- $-

llmo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro 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@uniçamp.br
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Campinas, 29 de abril de 2021.

Ofício DH .ng 024/21

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Juliana Pinheiro Maués, sob supervisão da

Prosa. Dra. Patrícia Dalcanale Meneses para o período de 04/05/2021 a 31/05/2023.

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021.

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

FCH/UNICAMP
Matrícula
300741

3-* «-.

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bíanchi Mendez

DD. Diretor do IfCH

UNICAMP

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

Telefones j19) 3521 1575 -- e mail: historia@untcamp-br
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Campinas, 29 de abril de 2021

Ofício DH .n9 025/21

Senhor Diretar

Vimos solicitar o encaminhamento, .junto aos órgãos competentes, da inclusão

na função de Pesquisador Colaborador de Marcos Leitão de Almeida, sob supervisão

do Prof. Dr. Robert Wayne Andrew Slenes para o período de 01/05/2021 a 30/04/2024

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

FCH/UNICAMP
Matrícula
300741

,i-~ ü..

limo. Sr

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchí Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP -- CEF: 13083-896
Telefones lt91 3521 1575 -- e mail: historia@unicamp.br
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Campinas, 29 de abril de 2021

Ofício DH .ng 026/21

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do

encerramento na função de Pesquisador Colaborador de Adriana Romeiro, sob

supervisão da Profa. Dra. Silvia Hunold Lera a partir de 28/02/2021

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021.

Atenciosamente

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo
Chefe do Departamento de História

IFCH/UNICAMP
Matrícu:a
300741

3- p,.--

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IfCH

UNICAMP

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

Telefones lt91 3521 1575 -- e mail: historia@unicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS o } í ; Í], ... :]
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POthlCA

Campinas, 29 de abril de 2021

C)F. DCP/IFCH ng 009/21

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

Senhor Diretor

Venho por meio deste, encaminhar a V.Sa. para providências
necessárias, o relatório de encerramento de Natália Nóbrega de Meio vínculo do

Programa Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de Ciência
Política, sob a supervisão do Prof. Dr. Sebastião Cardos Velasco e Cruz.

O relatório foi aprovado na reunião de departamento de 28
de abril de 2021.

Atenciosamente

Prof. Dr. Andreí l<oerner

Chefe de Departamento da Ciência Política
IFCH/UNICAMP
Matr. 28539-4

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP: 13083 896
Telefones(19) 3521 1573 - e-mail: cpolitic@unicamp.br
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Campinas, 29 de abril de 2021.

Ofício DH .n9 027/21

Senhor Diretor

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

de ativídades e encerramento na função de Pesquisador de Pós-Doutorado de Natália

Ayo Scmiedecke. sob supervisão do Prof. Dr. José Alves de Frestas Neto a partir de

31/03/2020

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de

História em 28 de abril de 2021.

Atenciosamente

Prata. Dra. Lucilene Reginaldo

Chefe do Departamento de História
FCH/UNECAMP

Matrícula
300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP CEP: 13083 896
Telefones(191 3521 1575 -- e mail: historia@unicamp.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 0 o {.;C : 2

Campinas, 29 de abril de 2021

OF. DF OI0.2021

Ref.: Indicação dos membros do Conselho Científico do CLE

Senhor Diretor,

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

Humanas, conforme solicitado no Of. CLE/SAP ng 14/2021, a indicação do Prof. Dr. Silvio Seno

Chibeni(títularl e Marco Antqnio Caron Ruffíno(suplentes, docentes do Departamento de Filosofia,

para compor como membros titular e suplente, respectivamente, o Conselho Científico do CLE.

Também solicitamos que seja apreciada por esta Congregação, conforme solicitado no Of. CLE/SAP

n9 14/2021, a indicação do Prof. Dr. Marcelo Esteban Conígllo jem exercícíol e do Prof. Dr. Walter

Alexandre Carniellí Idocente aposentado e colaboradora deste Departamento, para compor, na

condição de ex-diretores do CLE, como membros titular e suplente, respectivamente, o referido

Conselh o

A referida indicação foi aprovada pelo Colegiada do Departamento, em reunião realizada no dia 29

de abril de 2021

Marco Antonio Ca ron Ruffino

Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

ELMO. SR.

PROF. DR. ÁLVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ

DD. DIRETOR DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

inst tuta de Filosofia e c êncüs Humanas DepaHamenla de Filosofa Rua Cora Coralina. loo.
CEP 13083 096, Campinas, sp. Brasjt Tei.: í5519) 3s21 1574 -- Fax: (5519) 35210121

e-mail: depfilo@.unicamp.br



UNIVBRS:MADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FiLosoFiA E ciÊNciAS HUMANAS

ARQtJIVO' EDGARD LRUENROTH - AEL
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMEN':RAÇÃO SOCIAL,

JVquÍvo
Edgard
Leuenlol:h

Campinas, 27 de abril de 2021
Ofício AEL no 05/2021

A
[)iretorla do IFCH
Sr. Nilton Betanho

0 0 !.. :.: 1:j 3

Prezado Senhor

Encaminho o Relatório Conclusivo do Convênio AEL - lberarchívos, para inclusão

como item de pauta da Congregação deste Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas; com o objetivo de que seja conhecido e, se de acordo, aprovado,

conforme orientação da Secretaria Geral desta Universidade

Atenciosamente

Márcia S. Vigente
Secretária do AEL
Matricula 1 90209

Campinas / SP H CEP: 1 3083-856 H www.ifch.unícamp.br
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tratado no processo 09P-10523/2019 - Prorrogação de vigência
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Este processo chegou ao AEL/IFCH com a solicitação de assinatura no Termo
Aditivo COI encartado às fls. 97 e 98, pelo que, informamos:

}.

2:

3::

Este convénio teve sua vigência encerrada em 1 8/1 2/2020

As fls. 101 a 1 }5, juntamos o Relatório Técnico Final

À fT. 1 1 6, foi encarado o Relatório Orçamentário Fingi
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a finalidade de agílizar e evitar transtornos após a eclosão da pandemia.

q Dessa forma. a prorrogação tratada no Termo Aditivo foi autorizada e
aprovada através do recebimento do e-Hall que pode ser encontrado à fl.

Diante de todo exposto, destacando os itens ] e 5 deste despacho.
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Setor de Publicações/Livraria
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Campinas, 28 de abril de 2021

Of. Publicações n' 04/2021

limo. Sr.
Prof. Dr. Alvaro G. B. Mendez
Diretor do iFCH
UNICAMP

Prezado Diretor

Encaminhámos para aprovação da Congregação, o Regimento Interno da
Revista de Teoria Crítica Dissonância. aprovado pela Comissão de Publicações
do IFCH

Atenciosamente

lgor Santiago Raimundo

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Corallna, 100 -- Campinas/SP CEP: 13083 896
Telefones (191 35211603 /3S211604 e-mail: pub ifch@unlcamp.br
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Dissoiaância: Revista de Teoria Crítica

Regimento Interno

CAPITULO l

A NATtJREZA E OS OB.FTIVOS DA REVISTA

Art. I' A Dissonância é um periódico eletrânico acadêmico, enter- e transdisciplinar,
vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de

Campinas. O objetivo da Dissonância é publicar artigos acadêmicos com alto rigor
científico e âlosóâco que se mostrem relevantes para a Teoria Crítica, bem como
traduções, entrevistas, resenhas e outras contribuições para o desenvolvimento da

pesquisa, do debate e do ensino na referida área.

Art. 2' Princípios gerais de editoração e publicação

Nlanter a horizontalidade nas relações entre os(as) participantes da revista

Buscar o equilíbrio entre a autonomia editorial e a observância dos critérios de

qualidade e impacto elaborados por órgãos avaliadores nacionais e
internacionais.

Promover uma avaliação transparente, de acordo com os P

Visar a colaboração enter- e transdisciplinar entre os diferentes campos das
ciências humanas e da âlosofia.

Manter todo conteúdo publicado pela Dissonância com acesso livre e gratuito

1 1 Regimento Interna Dissonância: Revista de Teo?'ia Cr-ítíca do instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp
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CAPÍTULO n

A GESTÃO EDITORIAL

Art. 3' A revista é composta pelo Conselho Científico e pela Comissão Editorial
destacados abaixo, com as suas respectivas funções:

l Conselho Científico

É formado por pesquisadores(as) internacionais e nacionais que auxiliam, de
maneira consultiva, a Comissão Editorial na gestão do periódico. A indicação ou

deslizamento de membros do Conselho Cientíâco é discutida e aprovada em
reunião conjunta pela Comissão Editorial.

2 Comissão Editorial

2.] Editores(as) Científicos(as)

São membros do quadro permanente de professores do Instituto de Filosofa
e Ciências Humanas(IFCH) da Universidade Estadual de Campinas

(UNICAN'lP). Sua função é coordenar e dirigir as aLividades da Comissão
Editorial, além de responder pela revista junto à Direção do IFCH/UNICAMP.

2.2 Editores(as) Adjuntos(as)

São pesquisadores(as) vinculados(as) ao HCH/UNICANIP, acrescidos, se íor o

caso, de pesquisadores(as) exEemos(as) de dihren Ees áreas do conhecimento.

Aos(às) Editores(as) Adjuntos(as) cabe a gestão executiva do processo
editorial da revista, o que inclui a distribuição das tarefas editoriais, o
contato com os avaliadores ad hoc, a abertura e a divulgação de chamadas, o

recebimento de submissões, a manutenção e a atualização do site e do banco
de dados da revista, bem como a convocação e a realização de reuniões
ordinárias e extraordinárias. A indicação ou desligamento de Editores(as)

Adjuntos(as) é discutida e aprovada eln reunião conjunta da Comissão
Editorial.

Art. 4' As decisões a respeito da revista têm caráter coletivo, devendo ser discutidas e

deliberadas em conjunto pela Comissão Editorial e, sempre que necessário, com o aporte
dos membros do Conselho Científico.

2 l Regimento hatemo Dissonância; Revista de Teoria CI'ífica do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp
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PROCESSO EDITORIAL E PUBLICAÇÃO

Art. 5' A revista segue os Pl:ilicínios d.e Transparência e Boas Práticas em Publicacões
:ÂÊadêniÊU e aceita submissões online, tanto em caráter contínuo quanto por meio de
chamadas: independentemente da LiEu]ação e víncu]o instituciona] das(os) autoras(es),
desde que o material submetido seja inédito, atenda às diretrizes autorais, esteja dentro
do escapo temático da revista e em consonância com as políticas editoriais
discriminadas no site da revista.

Art. 6' Todas as submissões passam por triagem interna feita pela Comissão Editorial
com o objetivo de veriâcar a adequação da submissão aos pontos destacados no Art. 5'.
Uma vez aprovados na triagem interna, artigos originais são enviados para a avaliação
duplo-cega por pares. Tomando como base a avaliação duplo-cega, a Comissão Editorial
delibera sobre o aceite ou a recusa da publicação dos artigos, sempre de acordo com os
Princípios de Transparência e Boas ]l)ráticas em Publicações Acadêmicas. A critério da

Comissão Editorial. a revista pode publicar contribuições (entrevistas, por exemplo) sem
a avaliação duplo-cega por pares. As políticas de seção da revista, discriminadas em seu
website, permitem identificar claramente entre contribuições que foram ou não
submetidas à avaliação duplo-cega por pares.

Art. 7' Sugere-se a indicação de pelo menos dois(duas) avaliadoreslas) ad Aoc para a
a\afiação duplo-cega de cada um dos artigos recebidos. Os(as) avaliadores(RS)

indicados(as) devem possuir amplos conllecimenEos sobre o tema abordado no texto a

ser avaliado e possuir, preferivelmente, ao menos o título de doutoramento. A indicação
deve, tanto quanto possível, ser inclusiva e diversificada em termos de gênero, raça,
distribuição geográ6lca e institucional.

Art. 8' Os(as) in [egrantes da Dissonância de\ em zelar para que a identidade de ambas

as partes, autores(as) e avaliador(RS), seja resguardada; verificando sempre com a de\ ida

atenção a presença, nas mensagens e arquivos enviados, de possíveis indícios que levem
à identificação do(as) envolvido(as), tais como auEorreferências no texto e meEadados

dos arquivos.

Alt. 9' Toda edição regular da re\-isca é identificada pelo volume e ano de publicação

Art. 10' A Dissonância tem periodicidade anual. O sistema de publicação contínua pode

ser aditado para garantir uma disponibilização mais dinâmica dos conteúdos aprovados.
Qpajquer alteração no regime de periodicidade deve ser aprovada em reunião pela
Comissão Editorial e informada no website da revista.

3 l Regimento Interna Dissonância: Reposta de Teoria Crítica do Instituto de Fílosoâa e Ciências Humanas da Unicamp
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CAPITULO V

POLÍTICA DE ACESSO E DIREITOS AUTORAIS

Art. ll' O acesso e o uso do material publicado pela Dissonância são livres e gratuitos,

de acordo com a licença Creatíve Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
Internacional (CC BY-NC SA 4.0)

Art. 12' Os direitos autorais dos materiais publicados permanecem com os(.as)

seus(suas> autores(as) sob a licença CreaEive Commons CC BY NC SA 4.0

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13' Os casos omissos serão deliberados coletivamente pela Comissão Editorial

4 l Regimento Interno Dissonância; Revista de 7'eoría Cp'íí-ica do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp
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tJ lula.A háP DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
Ciências H umanas
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Campinas, 29 de abril de 2021

O$cio DA / IFCH n' 01 8/2021

limo. Sr.
Pl:of. {)r. Álx?aro Gaba'ie{ Biattchi
Diretor - iFC]]
UNiCÁMP

Senhor Diretor.

Encaminho pm'a apreciação da Congregação o pedido de credenciainento da Proíb. Dra. JAQUELINE

LIMO DOS SANTOS no curso de (graduação em Ciências Sociais; para regularização do registro de uma

disciplina que está sendo oferecida por ela no I' semestre de 2021, junto com o Prof. Dr. Ornar Ribeiro
'Tlh í--iia'l n 7

Informo ainda que a referida professora colabora jtmto ao Ceíltro de Estudos em Migrações

Internacionais - CEMI e que seu credenciamento, especiHicaínente para o oferecimento de disciplina no l

sem/2021, foi aprovado pela Departamento de Antropologia/IFCH em reunião ordinária, realizada no dia
21 de outubro de 2020.

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

Cordialmente

PmÍ. l)t.lÍúsélâü ide ü Püfw Jbldgü:l j M
Ra&dcujü ilü 3@l.ZÓ:6

cheh d© Peça Umeilfo d© ãntropülu©ü
IFGR ./ UMCÂMP

Cidade Univel'sitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP: 13083-896
Telefones (19) 3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO I)E PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH Oó7/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO .INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 14 de abril de 2021, aprova o credenciamento da
Prata. Ana Mana Heuminskí de Avisa como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade, para ministrar aulas e orientar.

PROSA. DjiA. BÁRBARA GERANDO DE CASTRA
COORDENADORA GERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCFI - MATRÍCULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITIJTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS InJhIANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEliACAO CPGAFCH 068/202 1

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 14 de abril de 2021, aprova o credenciamento do
Prof. Leandro Kmnal como colaborador do Programa de Pós-Graduação em História, para
ministrar aulas e orientar.

3,á'hm*.
PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE LASTRO
COORDENADORA GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO OO INSTEI'UTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSO)ADE ESTA.DUAL DE CAMPINAS, em 14 de abril de 2021, aprova o credenciamento da
Prosa. Fabiana Bruma como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais,
para ministrar aulas e orientar.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO OE CASTRA
COORDENADORA GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCUI.A 3 07053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiACAO CPGAFCH 070/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO DO INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPnçAS, em 14 de abril de 2021, aprova o credenciamento do
Prof. Leonardo Rennó Ribeiro Santos como colaborador do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia, para ministrar aulas e orientar.

. $.h
PROSA. DRA. BÁRBA]IA GERANDO DE CASTRA

COORDENADORA GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCFI - MATRÍCULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 071/202 1

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÜ{CIAS HUMANAS DA

UNIVERSloADE ESTADUAL nE CAMPINAS, em 14 de abril de 2021, aprova o credenciamento do
Prof. Luas Felipe Bueno Sobral colho colaborador do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar

PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTRA

COORDENADORA GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 3 07053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS .HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GliADUAÇÃO
'ÉM ÚH'We

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH QZ2Z2Q21

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO OO INSTnUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDAI)E ESTADUAL, DE CAMPINAS, em 14 de abril de 2021 , aprova o descredenciamento do

Prosa. Mana Mana do Amaral Azevedo do Programa de Pós-Graduação em Demografia.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERAM)O DE CAS'rRO
COORDEN-LOORA GERAL, OE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTIT[JTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS Ht)hIeNAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/]FCH 087/2021

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 1 4 de abril de 202 1 , aprova a recondução do mandato
da Prosa. Bárbara Gerando de Castra como Coordenadora da Pós-Graduação e Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia, a partir de 0 1/06/2021 por 2 anos.

$a'
PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTRA

COORDENAOORA GERAL. DE PÓS-GRAOUAÇÃO
UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 3 07053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

[NST[TUTO .DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS ]H]UMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÁO CPG/IFC.H 086/202 1

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÀO DO INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL i)E CAMPINAS, em 14 de abril de 2021, aprova a indicação do Prof.
Ricardo Figueiredo Piroga como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em História, a partir
de 01/06/2021

$..
PROF'A. DITA. BÁRBARA GERAL.,DO DE CASTRA

COORDENAOORA GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH - MAIKfcULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAM.PINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNC].AS IIUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GI{ADUAÇÃO

DELIBEjiACÃO CPGAFCH .Q8.8/202 1

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ].NSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMAN'AS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 14 de abril de 2021, aprova a alteração da
Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em História: Prof. Fernando Teixeira da Silvo, Prof
Gabriel Ferreira Zacarias, Prof. Rodrigo Camargo de Godos, Prof. Riçardo Figueiredo Piroga,
Prof'a. Luana Saturnino Tvm'do\ skas. Bruma Schultc Moura(representante discente titular) e
Tbaise Co[[eti Pavani(representante discente sup]ente), a partir de 1 5/04/202]

$.b
PROFA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRA

COORDENADORA GERA.L DE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH - MATRfCULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GI{ADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGAFCH Q89aQ21

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUA.ÇÃO DO INST]TU]'O DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNiVEKSIDAOE EsTAouAL DE CAMPINAS, em 14 de abril de 2021, aprova a alteração da
Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em História: Prof. Ricardo Figueiredo Pérola: Prof
Gabriel Ferreiro Zacarias, Prof. Rodrigo Camargo de Godos, Prosa. Luana Saturnino Tvardovsjms,
Bruna Schulte Moura (representante discente titular) e Thaise Colletl Pavani trepresentante
discente suplente), a partir de 01/'06/'2021

3z:K,,... &. }««

PROFA. DRA. BÁRBAjiA GERANDO DE CASTRO
COORDENADORA GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCUI.A 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IHUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACAO CPGAFCH 090/2021

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

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em 1 4 de abril de 202 1 , aprova a recondução do mandato
da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Sociologia: Prosa. Bárbara Geraldo de Castão,
Prof. Fábio Mascara Querido. Prof. Mário Augusto Madeiros da Sirva. Prof. h']iche] Nicolau Netto
e Prof. Sávio Machado Cavalcante, a partir de 01/06/2021, por 2 anos.

3úh.« &.. h
PROSA. DRA. BÁRBARA GERAL.DO DE CASTRA

COOROENAOORA GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH - MIATRÍCUI.A 3 07053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

U:UICAFUP
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Campinas, 29 de abril de 2021
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Interessado:

Assunto:

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Alteração da Composição da Comissão e do Calendário
Eleitoral

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a alteração da composição da Comissão e do Calendário

Eleitoral da Consulta para escolha da nova Díretoría do IFCH. quadriênio 2021-

2025

.À.lvala übâ#!.ú$ .k:Ê.:B&pEêdBg.

! túKuia.d41''Rjoé6fia.' êÉêúóí.ãá Hü amÜã.
:Unã$afsldãd# EsÊ dü&!.de Cam:Fadas

êá at.. 28fiB'1'7

Cidade Universitâia Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 1 00 -- Campinas/SP -- CEP: 1 3083-896 Telefones
l19) 352] L579 L581 e-jnail: dirifch@unicamp.br



E-mail de Unicamp - Calendário e Comissão Eleitoral

Nilton lesar Betanha <betanho«Êunicamp-br>

Calendário e Comissão Eleitoral
3 mensagens .? li : i.l = ::i

Nilton Cegar Betanho <betanho@unicamp.br>
Para: Alvará Bianchi <abianchí@unicamp.br>
Cc: Roberto Luiz do Carmo <rlcarmo@unicamp.br>. IFCH - Direção <dirifch©Zunlcamp.br>: "Prata. Bárbara Gerando de
Castra" <bacastro«©gmaíl.coma. "Prosa. Mariana Miggiolaro Chagurí" <chaguri@unicamp.br>, Reginaldo Nascimento
<realves@unicamp.br>, Ellen Alves Menezes <e233821@dac.unicamp.br>, Geovana Mana Pereira Marchezon
<g216753(@dac.unicamp.br>

29 de abril de 2021 12:04

Prezado Professor Alvará

A Comissão Eleitoral da Consulta à Comunidade para escolha da nova Diretoria do IFCH.enmminha
anexo soliclt:ação de alteração e proposta de novo calendário eleitora!.

Solicitamos também alteração na composição da Comissão, tendo em vista que a Profa. Marlana
Miggioiaro Chaguri não poderá acompanhar o processo devido a alteração de calendário proposta

Sugerimos que a Prosa. Ande'éa Mai"condes de Ft-Citas passe a ini:egrar a Comissão

Aguardamos manifestação

Att

Wjgton C. Betanho

WÜ Solicitação de alteração do Calendário Eleitoral.pdf
126K

Alvará Bianchi <abianchi(@unicamp.br>
Para: Nilton Casar Betanho <betanho«Êunicamp.br>

29 de abril de 2021 13:30

De acordo com as mudanças propostas. Preparar resoluções ad hoc que serão posteriormente referendadas pela
Congregação.

Saudações acadêmicas
Atvaro Bianchi
[Texto das mensagens anteriores ocu]to]

Nilton Cegar Betanho <betanho@unicamp.br>
Para: IFCH - Coordenadoria do Instituto <atu-ifch@unicamp.br>

29 de abril de 2021 13:40

[Texto das mensagens anteriores ocuito]

https://mail.google.com/mai l/u/O?ik=d4ce529 b5d&view=pt&sea rch=all&permthid=thread-a%3Ar-66904621 361 07 '1 1 303&s impl:msg -a %3Arl 81 74.
1/1



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS f

'd.F'
c .C.iêhéías Hulnaóas

UNÍCA&4P

Campinas, 29 de abril de 2021

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchí Mendez

DD. Diretor Associado do instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Universidade Estadual de Campinas

, i' .. 1: i.

Pr07nda Oirotnr

Tendo em vista a solicitação encaminhada a esta Comissão

Eleitoral da Consulta à Comunidade para escolha da nova Diretoría do IFCH.

quadriênio 2021-2025, encaminhámos anexo proposta de alteração do
Calendário Eleitoral e solicitamos que o mesmo seja aprovado ''ad referendum'

da Congregação a fim de que possamos tomar de imediato as providências

necessárias para sua divulgação à Comunidade do Instituto.

Justifica-se o pedido tendo em vista a sobreposição dos

calendários eleitorais para escolha da Reitoria e da nosssa Direção.

Sem mais

Atenciosamente

Comissão Eleitoral

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

Telefones (191 3521 1579/ 2581 e mail: dirifch@unicamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNtCA$4P

Calendário Eleitoral

(.:íênóias. .}juínaàas

:j !.j : 1.: ü 2

Reunião da Congregação para homologação das Normas e
Calendário 07/10/2020

Normas e Calendário alterados na Congregação de 03/3/2021

Edital de Convocação ] 2/ 4/ 202]

Novo calendário homologado na Congregação de 05/5/2021

Inscrição dos candidatos
24/5 a 02/6/2021

(das 08;30 às 17:30 horas)

14 a 18/6/20221

t«V202í

Período de Debates

Obs.: O Debate Geral será realizado día

Data limite para atualização e regularização dos e-maias
Institucionais pelos eleitores

16/6/2021

Homologação do Colégio Eleitoral ] 7/6/202]

Data limite para o cancelamento da inscrição de candidatos 18/6/2021

Eleições

23 e 24/6/ 2021

(das 9:00 horas do dia 25 às

21:00 horas do dia 26)

(a partir das ]3:30 horas)

30/6/2021 ou

aü I'ílznzx

Divulgação do Resultado

A elaboração da Lista Tríplice será feita em reunião
Exüaordinária da Cola.pregação a ser realizada no dia

A nova Diretoria tomará posse no mês de Julho ou Agosto/202]

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP: 13083 896
Telefones lt9) 3521 1579/ 1581 -- e mail: dirifch@unlcamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNl{3AN4P

ü C.íênçias Humanas

Campinas, 27 de abria de 202 ]

Interessado:

Deparlamento:

Assunto:

MÁRC[O AUGURO DAMIN CUSTÓDIA

Filosofia

Relatório Periódico de Atívídades Docentes

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

Vlárcio Augusto Damin Custódia, referente ao período de 01/11/20] 6 a 31/] 0/2020.

.khara Q;ahrí&É a ek;i B$$Eld@.

!n aula de Fil safra e Ci@nei; $ Humaaü8.
univeí8:Idade EÃtadtàa} d6 C.ampãn:as

Ma.k 2;Bá$'1 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP -- CEP: ].3083-896 TeleÊolles
(] 9) 3521 1579 / 158] e-mail: dirifLI)@junicamp.br



g%. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
ÚNICA.MP

Campinas, 20 de abril de 2021

OF. DF/IFCH no. 09/2021 1.:#8 ; :,: ;
Senhor Diretor

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

Ativídades do Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódia - matr. 297842 referente ao período de 01 de

novembro de 2016 a 31 de outubro de 2020

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

Atenciosamente

Marco Antonio Ca ron Ruffino
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH

matrícula 304612

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia
CEP 13083-896, Campinas, SP. Brasil. Tel.: (5519) 3521 1574

e-mail: dep6ilo@.unicamp.br

Rua Cora Coralina, 100
Fax: (5519) 35210121
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódia tem contribuído com regularidade
com as atividades de ensino na graduação tanto no Bacharelado como na
Licenciatura, como se pode notar pelos três parâmetros quantificados de
número de disciplinas, de estudantes e de horas dedicadas ao ensino.
Destacamos sua atuação na disciplina HG207 - Redação Filosófica 11, oferecida
no segundo semestre de curso para alunos ingressantes. Trata-se de uma
disciplina com função significativa na estrutura curricular da graduação em
Filosofia e que. particularmente. demanda empenho do professor para
estabelecer junto aos ingressantes os parâmetros mínimos de qualidade das
atividades aêadêmicas e são, assim, determinantes para o percurso dos
discentes na vida universitária. Destacamos também sua atuação nas
diferentes modalidades de orientação no nível de graduação, com disciplinas de
Estudos Dirigidos, de Monografia é de Estágio Supervisionado,.além da.
orientação de monitores PAD e PED e de orientação em iniciação científica. A
frequência com que o prof. Márcio orienta alunos de graduação demonstra seu
compromisso com a formação sólida do pesquisador em filosofia e reflete
positivamente na integração entre graduação e pós-graduação.

Além das disciplinas, cabe pontuar a atuação do prof. Márcio na promoção de
atividades e eventos relacionados aos seus projetos de pesquisa e ensino, dos
quais os alunos de graduação também se beneficiam. No conjunto dessas
atívidades destaca-se o grupo de estudos História da filosofia da naturez.a. pela
promoção da aproximação entre alunos de g.raduação e de pós-graduação. Tal
prática'é determinante para a qualidade da formação do estudante.de filosofia,
pois o coloca desde cedo em contato com a atividade de pesquisa de ponta na
área. Os eventos do tipo workshop de tradução também merecem menção,
dado que. além da importância inquestionável para o bom trabalho de
historiografia filosófica, ensejo o confronto interdisciplinar produtivo.

Merece também nota o fato de que o prof. Márcio foi coordenador de graduação
por quatro anos (dois dos quais abrangidos por.este relatório). Na ocas.ião, o
professor conduziu a reforma do Projeto Pedagógico de Curso a partir das
demandas da CEE.

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

Relatório de Atividades Docente 56/67 09/04/2021 09:09
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PARECER DA REITOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: .Aprovado
--', :f"'

lb

Comentários

Parecer sobre Relatório de Atividades

Interessado: Prof. Dr. MARCIO AUGUSTO IDAMIN CUSTODIO

No período de 01 de novembro de 2016 a 3 1 de outubro de 2020, Prof. Dr. Márcio Augusto Damin

Custódio foi responsável por destacada atuação junto ao Departamento de Filosofia do IFCH

/Unicamp, tanto no âmbito da docência quanto nos da pesquisa, orientação e extensão.

O relatório apresentado demonstra a coerência da trajetória intelectual do Professor Márcio,

pontuada por relevantes trabalhos publicados, no Brasil e no exterior, em importantes veículos de

publicação especializada da área. Destaco a originalidade, o rigor teórico e a análise extremamente

refinada destes trabalhos em temas e autores ainda pouco estudados no coiatexto brasileiro.

Docente com sólida produção intelectual, o Professor Márcio Damin conquistou destacada posição

como interlocutor qualiütcado no debate nacional na área de História da Filosofia Medieval. No

período a que se refere este relatório, o Professor Márcio publicou: um capíhxlo de livro, em Editora

com publicação na área e com ava]iação extema. ])estaca-se também a publicação de dois artigos

que expõem resultados de pesquisa original, publicados em periódico internacional especializado
classificado como A2 no Qua]is/CAPES e a organização de um número especia] da revista

.Vedíczepa/fa. Textos e estudos': editada pela Universidade do Porto, avaliada pelo Qualis CAPES
como A2: "Score saturam: Êllosoüa e ciências, da antiguidade ao início da modernidade'

íldediaeva//a. Textos e escudos. v. 37, 2018). (organização de número especia] de periódico), ISBN

2183-6884. Anualmente, encontra-se no prelo a segunda edição de um livro que ele é um dos

organizadores: 14affer/Erre?zs/o/z anc/ ,\4oPeme/?r (2' ed: revisada e ampliada)(Colação de Estudos de

História da Filosoüla da Natureza)

Merece especial destaque a dedicação do Prof. Márcio ao traballlo de traduções de importantes

clássicos do pensamento flilosóüico conforme padrões condizentes de pertinência filológica e
ülosóüca. Essas traduções, além de serem utilizadas pelos especialistas na área, e pelos alunos de

graduação e pós-graduação, são objetos de discussões em Seminários de Pesquisas, envolvendo

coduntamente professores do Programa e alunos de graduação e pós-graduação vinculados aos seus

grupos de pesquisa. Durante o período a que se refere este relatório ele publicou a tradução, em

edição bilíngue (]atirm-pormguês), juntamente caiu o Prof Tadeu Verza; da obra "De ae/e/'rvifaíe

n?undl'' de Tomas de Aquillo.

Relatório de Atividades Docente
09/04/2021 09:09
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O Prof rLlárcio Leve presença marcante como conferencisLa ou debatedor em vários congressos e [} 1] i

simpósios (como se pode verificar pelo exame dos dados cadastrais). Ele também foi responsável

por importantes intercâmbios académicos com pesquisadores de destacadas universidades e centros

de pesquisas internacionais e organizou inúmeros congressos, dos quais três Colóquios

!KXemac\ona\s'. \] \ interriationa{ series ofDiaiogues on Mecíievaí atld EarÊy Modetr! P tilosoplly, 2\

Semínar S>i?coza in Coníelf e 3) Co]óquio ]nternaçiona] Sc/re r2arzlram: íilosoHia e ciências: da

antiguidade ao início da modernidade, evento conjunto com Universidade do Poro e Unicamp.

Destaca-se ainda a organização do ll Encontro de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp''. Todos

estes eventos académicos tiveram grande relevância e impacto tanto na própria Unicamp, quanto em

outras instituições do Brasil e exterior.

Gostaria também de salientar a participação do Prof Márcio em redes de pesquisa, reunindo duas ou

mais instituições e grupos de pesquisa, entre as quais se destacam: 1) cooperação com a Associação

Casa Espinosa (Her SpínozaÃtrís) na Tlolanda, com o inhito de pesquisar a influência da cultura e

Filosofia ibérica existente na Holanda durante a \ida de Espinosa e 2) acordo de cooperação

acadêmica entre a Universidade do Porto e a UNICAMP, promovido pelo seguintes centros e

prqetos de pesquisa: "P;zWHis -- Centro de Pesquisa sobre a História da FilosoÊla da Natureza'' da

\j\q\Cê.MP, Q gta\exo " Cl-itical tdiÍion aFld Seudy ofthe Wol'ks A tribuíed do Petr ts Hispanus: !" e a

\ilha \emâüca "À4edieva{ and Ear y Modem Phiiosophy / Gabinete de Filosa$a hledievat' dQ

Instituto de Filosofia da Universidade do Porto.

O exame do relatório do Professor Márcio revela um pesquisador de grande empenho, um professor

muito rigoroso e instigado pelo ü'aballao intelectual, fomiando alunos de alta qualidade. Destaca-se

ainda a abrangência dos campos de orientação do Professor Márcio, auto de uma sólida formação

intelectua[: Bac]lare1 (1996), Mestre (]909) e Doutor em Filosofia (2004)-

UNICAMP, com período sanduíche na University of Chicago e dois Pós-doutorados em Filosofia

Princeton UniversiV (2009 e 2013 2014) . Ele também f'ez um estágio de pesquisa de curta duração

no Maróz//'g ]nifí/u/e, Londres, durante maio de 2017. O Marózrrg possui um acervo relevante sobre

a Filosoâla do final do Renascimento e início da Modemidade.

Tendo defendido sua livre docência, junto ao Depto de FilosoÊla da UNICAMP, em novembro de

2017 coITo a Tese intitulada "Matéria em Tomas de Aquillo e Descaites" (Campinas: UNICAMI'

/TFCH), o professor Márcio Dalnin consolidou; ao longo destes anos. ul:rla caneila acadêmicp: com

contribuições muito expressivas nas áreas de pesquisa, docência, orientação e administração.

Relatório de Atividades Docente 58/67 09/04/202'1 09;09
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Durmlte o período a que se refere ente relatório: Prof. Márcio manteve imensa ati\ idade de docênciq} { } i

e orientação, junto ao Programa de Pós Graduação em Filosofia. Quanto à docência: de novembro de

2016 a outubro de 2020, o professor ministrou oito disciplinas junto a Programas de Pós-Graduação

do IFCH, incluindo HF 941 - Seminário :de C)rilent4çãõ em Êii$tÓEiã; 4a Filosóüa Medieval l,

di$cipljpa lde 30 hü a$* 111hi$#ada ng $egündó. sclnegüe de 2017i mas não listçlda iio relatório, e
F9PlcQS: l@spçeiãig dó : Hi$táj.ia da. :f$tisoüia IDaode@.á : H, disciplina 4e 6õ horas, Ministrada no

sógiü€1ó :$êlaÊ$trç: de 1202:0,:nazi 4iãçj; listada:ho :lelatótió:.; Cabe #otàr qué a discibliüa HF933 Tópicos

Especiais de História da Filosofia Moderna 11, foi ministrada no primeiro semestre de 201.9, na
UNAM, em Manaus, conforme Prqeto do DINTER UFAM/'Unicamp. Essas disciplinas tiveram por

objeto temas ligados à História da Filosofia Antiga, ou História da Filosofia Medieval ou História da
FilosoÊía Moderna ou História da Filosoâía da Natureza, todas direcionadas a alunos do programa de

pós-graduação em Filosofia. Em todas as disciplinas, ministradas na pós-graduação, bem como nos

seminários por ele coordenados, nota-se seu empenl)o em aperfeiçoar o trabalho discente de

interpretação das fontes primárias, com a leitura e interpretação dos textos clássicos, na língua

origillal, com discussão pormenorizada de problemas üílológicos e análise minuciosa do emaranhado

argtmtentativo e conceptual presente em cada texto. Os Seminários de Orientação têm por objetivos

aperfeiçoar o üabalho discente de interpretação das fontes primárias, isto é, de leitura e interpretação

dos textos clássicos em língua original. A meu ver, estes Seminários contribuem muito para o

aperfeiçoamento do trabalho de pesquisa discente e fomentam a capacidade de discussão

especializada e pública de argumentos e interpretações

No que tange a orientação na pós-graduação, durante o período a que se refere este relatório, o Prof.

Márcio orientou cinco dissertações Mestrados (duas delas concluídas com sucesso no período,) e

quinze teses de Doutorados (seis delas concluídas com sucesso ilo períodos. Ele tainbéln

fhi responsável pela supervisão de quatro pós-doutorados. Além destas orientações, o Prof. Nlárcio

foi responsá\ el por doze Orientações no Programa de Estágio de Capacitação Docente {PE])) e no

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD )

O Professor Márcio Damin também foi incansável no que tange as certas demandas que Ihe foram

dirigidas em vista da extensão e serviços para a comunidade universitária da sua e de outras
universidades, do Brasil e do exterior, com sua regular participação em barcas e comissões

julgadoras, bem como com sua permanente atuação como assessor ad hoc de agências de fomento à

pesquisa e como membro de comitês científicos e editoriais. Durante o período a que se refere este

relatório. ele participou: como titular: de trinta e quatro bancas (onze de doutorado: onze de mestrado

e doze exames de qualiHlcação). Merece destaque também a sua participação em crês Processos

Seletivos do Programa de Pós-graduação(Mestrado e Doutorados ein Filosofia da UNICAMP

Destaco, também sua participação como membro suplente da Representação Docente do CONSU e

membro titular das seguintes comissões do CONSU: 1 - Membro da Comissão de Atividades

]nEerdisciplinares CAI 'CONSU (20/06.f2020 1 9/'06. 202] ) e 2 - h'lembro da Comissão de Legislação

e Nonnas (titu[ar em 20.f06/2020-] 9/06./2021 e suplente em 20/06/2019 19/06'2020). Ele também é

Membro da Congregação do IFCH (Suplente MS5) (2019-2020)

Relatório dc Atividades Docente 59/67 09/04/2021 09;09



....*«'w
PjaDU

No âmbito administrativo, o professor Márcio Damin desempenhou funções relevantes n(

Departamento de Filosofia, enfie as quais cumpre que se destaquem suas atuações exemplaes como

Coordenador da Graduação em Filosofia; do IFCH-UNICAMP; de 2014 a 2018: e a partir de 2018,

como Coordenador do Programa de Pós graduação em Filosofia, IFCH-UNICAMP, um programa

que se destaca por sua excelência acadêinica(avaliação 6 na CAPAS )

No período no qual ele esteve na Coordenação de Graduação, o professor Márcio foi responsável

pela organização dos Encontros Anuais de Pesquisa da Graduação em FilosoÊla da UNICAMP do

IFCH e pela revisão curricular acordada com o Conselho Estadual de Educação. Ele, ainda como

Coordenador de Graduação, participou da Comissão Permanente para a Formação de Professores e

auxiliou na implantação do Projeto PRODOCENCIA no IFCH.

Na sua aEttação na Coordenação do Programa de Pós Graduação de F'ilosoíia: merece destaque a

sua contribuição para íirlnar e conso]idar Programa de Doutorado ]nEerinstituciona] (Dinter.) entre a
UNICAMP e Universidade do Amazonas, UIFAM, cujo objetivo é a qualificação do corpo docente

de Filosoüla e áreas afins da UFAM e outras instituições beneficiárias da região amazónica que

venham a participam, como a Universidade Estadual do AJnazonas (UEA ), em ní\ el de Doutorado:

garantindo o mesmo padrão de qualidade do Doutorado em Filosofia da UNICAMP. Ele também foi

responsável pela elaboração de um impol+ante prometo coletivo de pesquisa, abrangendo todos os

membro do programa de pós-graduação: PRINT - As TraTlsfhrmações da Filosofia (CAPAS PRINT)

Este projeto tem o propósito de integrar pesquisas em andameílto no Programa de Pós-Graduação

em Filosofia. O projeto se estrutura em três ]narcos conceituais:(a) Metafísica: Predicação e
Filosofia da Natureza em ArlstóEeles e sua recepção; (b) A herança histórica da Ética e do

pensamento político conLenlporâneol(c) Lógica e linguagem

No exercício de ambas coordenações ülcou, mais uma vez, atestada sua capacidade adminisüativa e

elevado senso de responsabilidade acadêmica.

A simples enumeração dessas atiüdades já seria suficiente para demonstrar o empedlo e a dedicação

do Prof. Márcio Damin a pesquisa, ensino, orientação, extensão e administração, mas, além disso,

acredito ser necessá'io pâr em relevo o empenho e a dedicação do professor Márcio à Graduação e à

Pós-graduação em Filosoüta diante do agravamento da crise sanitária ocasionada pela pandeinia da

Covid 19 e a suspensão das atividades presenciais na Unicamp desde março de 2020. Durante

o período de iso[amento social devido a COV]])-19, em 2020, o professor criou um canal de
divulgação de vídeos de palestras e comunicações feitos em eventos organizados por ele ou pelo

P/lys/.ç Centro de Pesquisa sobre a História da Filosofa da baEureza. Em 2020: foram produzidos e

editados 29 vídeos de palestrantes nacionais e estrangeiros. Encontram-se em fase de edição cerca de

outros 30 vídeos.

íJink: bttps:/''wwn',)-outube.comi'cllannel/UCÀICN3iTYON CnVF\ 6LOAAw)

Com base nesses indicadores, resta-me recomendar a aprovação do relatório de atividades do Prof

Dr. Márcío Augusto Damin Custódio relativo ao período supramencionado.

ltJ i. D u

Cidade Universitária "Zeferion Vaz' 26 de fevereiro de 2021

Prosa. Dra. Fátima Regida Rodrigues Evora

Departamento de Filosodia/IFCH-Unicamp
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FATIMA REGINA RODRIGUES EVORA
IFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS :j i.j i, t; ?'Ü
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO : fl ''''F l

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

A Coordenação acompanha o Parecer da Profa
Evora, replicado abaixo:

Dra. Fátima Regina Rodrigues

Parecer subi'e Relatei'io de Atividades

Interessado: Prof. D] M 4KCiO AUGUSTO DAMIN CUSTOD10

No período de 01 de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2020, Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódia foi responsável por

destacada atuação junto ao Departamento de Filosofia do IFCll/Uniçamp, tanta no âmbito da docência quanto nos da pesquisa:

orientação e extensão.

O relatório apresentado demonstra a coerência da trdetória intelectual do Professor Márcio, pontuada por relevantes trabalhos

publicados, no Brasi} e no exterior, em importantes veículos de publicação especializada da área. Destaco a originalidade, o rigor
teórico e a análise extremamente refinada destes üabalhos em temas e autores ainda pouco estudados no contexto brasileiro.

Docente com sólida produção intelecmal, a Professor Márcio Damin conquistou destacada posição como interlocutor qualiâtcado no

debate nacional na área de llistória da Filosofia Medieval. No período a que se refere este relatório, o Professor Maroto publicou: um

capíülo de livro, em Editora com publicação na área e com avaliação cxtema. Destaca-se também a publicação de dois artigos que

expõem resultados de pesquisa original, publicados em periódico intemacional especializado classiãJcado como A2 no Qualis

rCAPES e a orgmização de um número especial da revista '.Aáedlaeva/ía. Textos e esütdos', editada pela Universidade do Porto,

tvalíada pelo Qualis CAPAS como A2: "Score natural: fí]osoüa e ciências, da antiguidade ao início da modernidade", Í]4êdfaeva/ía.

Textos e estudos, v. 37, 20] 8).(organização de número especial de periódico), iSSN: 2183-6884. Atualmente, encontra-se no prol

segunda edição de um livro que ele é um dos organizadores: .A4a/fe?ZErfeluion al?d Àáoven?enf (2' ed, revirada e ampliada)(Colação de

Estudos de História da Filosofa da Natureza).

Merece especial destaque a dedicação do Prof. Márcio ao trabalho de traduções de importantes clássicos do pensamento Êlosóüco

confomte padrões condizentes de pertinência âlológica e fílosóÊica. Essas traduções, além de serem utilizadas pelos especialistas na

área, e pelos alunos de graduação e pós-graduação, são olÜetos de discussões em Seminários de Pesquisas, envolvendo conjuntamente

professores do Programa e alunos de graduação e pós-graduação vinculados aos seus grupos de pesquisa. Durmte o período a que se

refere este relatório ele publicou a tmduçãa, em edição bilíngue (latim-português), juntamente caIU o Prof Tadeu Verza, da obra "De

adiem ifafe inunda" de Tomas de Aquillo.

O Prof. Márcio teve presença marcante como conferencista ou debatedor em vários congressos e simpósios(como se pode veriãcar

pelo exame dos dados cadastrais). Ele também foi responsável por importantes intercâmbios académicos com pesquisadores de

destacadas universidades e centros de pesquisas intemacionais e organizou inúmeros congressos, dos quais três Colóquios

Intemaciotlais: l) l liz/ernafia aJ se ies ardia/ogwes on iüedeva/ alzdEarb ]üode/'?z P/?í/osopÀy. 2) Sp#zi/zar Spínoza ilz Con/a/ e 3)

Colóquio Intemacional Scí/.e na/a/'azn; ãlosofía e ciências, da antiguidade ao início da modem)idade, evento conjunto com
Universidade do Parto e Unicamp. Destaca-se ainda a organização do ll Encontro de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp'

Todos estes eventos acadêmicos tiveram grande relevância c impacto tanto lla própria Unicamp, quanto em outras instituições do

Brasit e exterior.

Gostaria também de salientar a participação do Prof Márcio em redes de pesquisa, reunindo duas ou mais instituições e grupos de

pesquisa, entre as quais se destacam: 1) cooperação com a Associação Casa Espinosa (Hef SpfnozaÀz/is) ]ia Holanda, com o intuito de

pesquisar a influência da cu]hra e Fi]osofía ibérica existente na ].iolanda durante a vida de Espinosa e 2) acordo de cooperação

acadêmíca entre a Universidade do Porto e a UNICAMP, promovido pelo seguintes centros e prüjetos de pesquisa: "PJlysü -- Centro

de Pesquisa sobre a História da Filosofa da Natureza" da UNICAMP, a prqeto "Crífíra/ .rc#fío/z ap?dS/ dy offÃe @briw 4/íríà ferido

Pefr'üi dispa/7 s, /" e a linha temática ".A4edleva/ and .Barlp .À4oderil .Pi$f/oó'op;ly/ Gaóílze/e de f'f/oxq/7a À4edíeva/" do Instituto de

Filosofia da Universidade do Porto.
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O exame do relatório do Professor Márcio revela um pesquisador de grande empenho, um professor muito rigoroso e instigado pelo

traballlo intelectual, formando alunos de alta qualidade. Destaca-se ainda a abrangência dos campos de orientação do Professor

Márcia, auto de uma sólida formação intelectual: Bacharel (1996), Mestre (1999) e Doutor em Filosoüla (2004)-
UNICAMP, com período sanduíche na University ofChicago e dois Pós-doutorados em Filosofia Princeton University(2009 e 2013-

!014) . Ele também fez um estágio de pesquisa de curta duração no Marót/r'g //3.ç/ífzr/e, Londres, durante maio de 2017. O »zarózfrg

possui um acervo relevante sobre a Filosofia do âulal do Renascimento e início da Modernidade.

} : .' .: '.;l

Tendo defendido sua livre docência, junto ao Depto de Filosoâta da UNICAMP, eln novembro de 2017 com a Tese intitulada "Matéri

em Tomas de Aquillo e Descarnes"(Campinas; UNICAMP/IFCFI), o professor Márcio Damin consolidou, ao longo destes anos, um

carreira acadêmica, com contribuições muito expressivas nas áreas de pesquisa, docência, orientação e administração.

Durante o período a que se refere este relatório, Prof. Márcio manteve intensa atividade de docência e orientação, junto ao Programa

de Pós-Graduação em FiiosoÊia. Quanto à docência, de novembro de 2016 a outubro de 2020, o professor ministrou oito disciplinas

junto a Programas de Pós-Graduação do IFCll, incluindo HF 941 - 1Semínátia .de Ótiõütüçãa. eh Elistória-.da..Flilosoâta Medieval l,

ãiêóib[ina[ 4e].3Q:: qr# ..ihi ]$kq$a.PQ: $êgüDdo]..$.e.PÇÉhê.:dê .:qÓ].], .mailiiãõ: ]istRdal .no":relátóíiüi ;e.Tépidos.. B$peeiais d$ Eli.stória da

Fila Qüá..l ddÊln8:ij;:..:disdihljnà.:dêi:6.Q:.llbfÕS',.xnjnjltrãdã ho":sçgündó. $çinestr:..dê 2ó20.iJliag ítão- listada .nü. relatório, Cabe notar que a

õisçipliüp:.:ilP933 Tópicos Especiais de História da Fílosoâla Modems 11, foi ministrada no primeiro semestre de 2019, na UFAM, em

Manaus, corram\e Prdeto do DINTER UFAM/Unicamp. missas disciplinas tiveram por olãeto temas ligados à História da Filosofia

Antiga, ou História da Filosofia h4edieval ou Flistória da Filosofia Moderna ou História da Filosofia da Natureza, todas direcionadas a

alunos do programa de pós-graduação eln Filosofia. Eln todas as disciplinas, ministradas na pós-graduação, bem como nos seminários

por ele coordenados, nota-se seu empena)o em apeúeiçoar o trabalho discente de interpretação das contes primárias, com a }eihra e

iterprctação dos textos clássicas, na língua origillal, com discussão pormenorizada de problemas filológicos e análise minuciosa do

emaranhado argumentativo e conceptual presente em cada texto. O$ Seminários de Orientação têm por objetivos aperfeiçoar o traballlo

discente de interpretação das fontes primárias, isto é, de leitura e interpretação dos textos clássicos em língua original. A pneu ver:

estes Seminários contribuem muito para o aperfeiçoamento do trabalho de pesquisa discente e fomentam a capacidade de discussão

:pecializada e pública de argumentos e interpretações.

No que tange a orientação na pós-graduação, durante o período a que se refere este relatório, o Prof.
Márcia orielltou cinco dissertações Mestrados(duas delas concluídas caIU sucesso no período) e quinze teses de Doutorados(seis

delas concluídas com sucesso no período). Ele também foi responsável pela supervisão de quatro pós-doutorados. Além destas

orientações, o Prof. Márcio Êoi responsável por doze Orientações no Programa de Estágio de Capacitação Docente(PED) e no

Programa de Apoio ao Ensino de Graduação(PAD).

O Professor Márcio Damín também ãoi incansável no que tange as certas demandas que !he foram díügidas em vista da extensão e

serviços para a comunidade universitária da sua e de outras universidades, do Brasil e do exterior, com sua regnüar participação em

bancas e comissões julgadolas, bem como com sua pemlanente atuação como assessor ad hoc de agências de fomento à pesquisa e

como membro de comités cientíHtcos e editoriais. Durante o período a que se refere este relatório, ele participou, como titular, de trinta

e quatro bancas(onze de doutorado, onze de mestrado e doze exames de qualificação). Merece destaque também a sua participação

m três Processos Seletivos do Programa de Pós-graduação(Mestrado e Doutorado) em Filosofia da UNICAMP

Destaco, também sua participação como membro suplente da Representação Docente do CONSU e membro titular das seguintes

comissões do CONSU: 1 - Membro da Comissão de Atividades Jnterdísciplinares - CAI/CONSU(20/06/2020-1 9/06/2021) e 2

Membro da Comissão de Legislação 6 Normas(tiu]ar em 20/06/2020-]9/06/2021 e suplente em 20/06/2019-19/06/2020). Ele também

é MenJbro da Congregação do IFCH (Suplente MS5) (2019-2020)

No âmbito administrativo, o professor Márcio Damin desempenhou funções relevantes uo Departamento de Filosofia, enfie as quais

ctlmpre que se destaquem suas atuações exemplares como Coordenador da Graduação em Filosofia, do TECE-UNICAMP, de 2014 a

2018, e ü partir de 2018, como Coordenador do Programa de Pós graduação em Filosofia, IFCll-UNICAMP, um programa que se

destaca por sua excelência acadêmica(avaliação 6 na CAPES)

No período 110 qual ele esteve na Coordenação de Graduação, ü professor Márcio íoi responsável pela organização dos Encontros

Anuais de Pesquisa da Graduação em Filosofia da UNICAMP do Irei'l 6 pela re'dsãa curricular acordada com o Conselho Estadual

de Educação. Ele, ainda como Coordenador de Graduação, participou da Comissão Permanente para a Formação de Professores e

auxiliou na implantação do Prometo PRODOCÊNCIA no IFCH.
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Na sua atuação na Coordenação do Programa de Pós-Graduação de Filosoüta, merece destaque a sua contribuição para firmar e

consolidar Programa de Doutorado íilterínstitucional(Dinter) entre a UNICAMP e Universidade do Amazonas, UFAM, ctÜo abÜetivo

qualiâtcação do corpo docente de Filosoüta e áreas afins da IJFAM e outras instituições beueÊciárias da região amazónica que

venham a participar, como a Uüversidade Estadtlal do Amazonas(UEA), em nível de Doutorado, garantindo o mesmo padrão de

qualidade do Doutorado em Filosofia da UNICAMP. Ele também foi responsável pela elaboração de um importante prometo coletivo

de pesquisa, abrangendo todos os membro do programa de pós-graduação: PRiNT - As Transfonnações da FilasoÊía(CAPAS

/PRiNT) - Este prdeto tem o propósito de {tategrar pesquisas em andamento no Programa de Pós-Graduação em Filosofa. O prolet

se estrutura em três marcos conceiuais:(a) Metafísica, Predicação e Filosofia da Natureza em Aristóteles e sua recepção;(b) A

herança histórica da Ética e do pensamento político contemporâneo;(c) Lógica 6 linguagem.

Ü ;i , ] ;? ]]

No exercício de ambas coordenações ficou, mais uma vez, atestada sua capacidade administrati

académica.

elevado senso de responsabilidade

A simples enumeração dessas atividades já seria suâtciente para demonstrar o empesta e a dedicação do Prof. Márçio Damin a

pesquisa, ensina, orientação, extensão e administração, mas, além disso, acredito ser necessário pâr em relevo o empenho e a

dedicação do professor Márcio à Graduação e à Pós-graduação em Filosofia diante do agmvamento da crise sanitária ocasionada pela

pandemia da Covid 19 e a suspensão das atividades presenciais na IJnicamp desde março de 2020. Durante a período de isolamento

social devido a COVID-19, em 2020, o professor criou um canal de divulgação de vídeos de palestras e comunicações feitos em

eventos organizados por ele otx pelo P/Wsix -- Centro de Pesquisa sobre a llistória da Filosofa da Natureza. Em 2020, foram

produzidos e editados 29 vídeos de palestrantes nacionais e estrangeiros. Encontram-se em fase de edição cerca de outros 30 vídeos.

(link: hUps:/fwww.youube.com/channel/UCMCN3iTYON.CnVFv.6LOAAw)

Caril base nesses indicadores, resta-me recomendar a aprovação do relatório de atividades do Prof. Dr. Márcío Augusto D

Custódia relativo ao período supramencionado.

Cidade Universitária "Zeferion Vaz' 26 de fevereiro de 2021

Frota. Dra. Fátiina Regida Rodrigues Evol

Departamento de Filosodia/IFCFl-Unicamp

FATIMA REGiNA RODRIGUES EVOF{A

iFCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

ALVARO GABRIEL BIANCHI MENDEZ
iÊtH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCiAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(o) CONSELHO DEPOR:rAMENTAL /
INTEGRADO

Conclusão: .Aprovado

Comentários

Dado que compete a este parecer consolidar a avaliação com base nos relatos
anteriores, acrescentando outros dados que não tenham sido ali presentados,
serei breve. pois os outros colegas (das comissões de Graduação e de Pós-
Graduação), facilitando minha tarefa, já foram extremamente meticulosos em
listar. comentar e destacar diversos aspectos da atuação do professor Márcio
Damin Custódio como docente do departamento de Filosofia da Unicamp- O
professor Márcio teve desempenho excelente em todos os quesitos e em todas
as frentes --docência e orientação (tanto na pós-graduação como também na
graduação), pesquisa, publicações, organização de eventos, nucleação de
grupos e. finalmente, administração.

Seguindo os colegas, destaco também, com ênfase, a participação do professor
Márcio como membro suplente da Representação Docente do CONSU e
membro titular das seguintes comissões do CONSU;(1) Membro da Comissão
de Atividades Interdisciplinares - CAI/CONSU (20/06/2020-19/06/2021) e (2)
Membro da Comissão de Legislação e Normas (titular em 20/06/2020-19/06
/2021 e suplente em 20/06/2019-19/06/2020).

Finalmente, dou grande destaque aos excelentes esforços do professor Márcio
para consolidar o patamar de internacionalização da pesquisa em Filosofia na
Unicamp. O destaque tem por foco tanto sua atuação como pesquisador
individual, como também sua atuação administrativa como coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia. No plano individual. destaco seu
estágio de pesquisa de curta duração no Warburg Institute. Londres; a
organização do seminário Spinoza in Context. em cooperação com a Casa
Espinosa na Holanda; a organização de um número da revista Mediaevalia
(Universidade do Porto). No plano administrativo, destaco sua Importante
liderança na organização do projeEo "As Transformações da Filosofia" (CAPAS
/PRINT), bem como a realização muito bem sucedida de duas chamadas
internacionais para Bolsistas de Pós Doutorado(PNPD-CAPES), na sub área de
História da Filosofia Antiga (2019) e. em seguida. em História da Filosofia
Antiga/ Medieval (2020), as quais atraíram candidatos de nível excelente
(recém-doutores em instituições como UniversiEy of Toronto, PrinceEon, Oxford
Yale, Brown, Humboldt Berlin, St. Andrews, Université de Géneve e outras).
Recomendo fortemente a aprovação do relatório, com louvor.

LUCAS ANGIONI
ÍFtn/bF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: ,Aprovado

Comentários

A Chefia de Departamento acompanha integralmente o parecer do relator
emitido nos seguintes termos, com um pequeno acréscimo no final:

Dado que compete a este parecer consolidar a avaliação com base nos relatos
anteriores, acrescentando outros dados que não tenham sido ali presentados,
serei breve, pois os outros colegas (das comissões de Graduação e de Pós
Graduação), facilitando minha tarefa, já foram extremamente meticulosos em
listar. comentar e destacar diversos aspectos da atuação do professor Márclo
Damin Custódio como docente do departamento de Filosofia da Unicamp. O
professor Márcio teve desempenho excelente em todos os quesitos e em todas
as frentes docência e orientação (tanto na pós-graduação como também na
graduação), pesquisa, publicações, organização de eventos, nucleação de
grupos e, finalmente, administração.

Seguindo os colegas, destaco também, com ênfase, a participação do professor
Márcio como membro suplente da Representação Docente do CONSU e
membro titular das seguintes comissões do CONSU;(1) Membro da Comissão
de Atívldades Interdisciplinares - CAI/CONSU (20/06/2020-19/06/2021) e (2)
Membro da Comissão de Legislação e Normas (titular em 20/06/2020-19/06
/2021 e suplente em 20/06/2019-19/06/2020).

Finalmente, dou grande destaque aos excelentes esforços do professor Márcio
para consolidar o patamar de internacionalização da pesquisa em Filosofia na
Unicamp. O destaque tem por foco tanto sua atuação como pesquisador
individual, como também sua atuação administrativa como coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia. No plano individual, destaco seu
estágio de pesquisa de curta duração no Warburg Institute. Londres; a
organização do seminário Spinoza in Context. em cooperação com a Casa
Espinosa na Holanda; a organização de um número da revista Medlaevalia
(Universidade do Porto). No plano administrativo, destaco sua importante
liderança na organização do projeto "As Transformações da Filosofia" (CAPES
/PRiNT), bem como a realização multo bem sucedida de duas chamadas
Internacionais para Bolsistas de Pós-Doutorado (PNPD-CAPAS), na sub-área de
História da Filosofia Antiga (2019) e, em seguida, em História da Filosofia
Antiga/ Medieval (2020), as quais atraíram candidatos de nível excelente
(recém doutores em instituições como University of Toronto, Princeton. Oxford.
Yale, Brown, Humboldt-Berlin. SE. Andrews, Université de Géneve e outrêãs).
Recomendo fortemente a aprovação do relatório, com louvor,
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O acréscimo final é que o Prof. Márcio Damin teve papel fundamental na ill#-l#
consolidação do DINTER estabelecido entre o nosso Programa de Pós Gradação L '"' '
e a Universidade Federal do Amazonas, tendo se deslocado algumas vezes até
Manaus para ministrar seminários, bem como assumindo a orientação de
doutorado de professores daquela instituição. Trata-se de um trabalho muito
valioso para incrementar a solidariedade de nosso programa com
departamentos em áreas ainda menos favorecidas do país.

MARCO ANTONIO CARON RU FFINO
Chefe do Departamento de Filosofia-IFCH

MARCO ANTONIO CARON RU FFINO
!FCH/DF - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

'r

d
e Ciências fjumanas

UNIDA IÜP

Campinas, 13 de abril de 2021

1.1 tli ! \$'í í

Documento: C)fício IFCH/DA n' 01 6/2021

Interessado:

Assunto:

DARIA FILOMENA GREGORI

Professor Colaborador

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a retíficação do período de renovação de vínculo da Profa

Dra. Mana filomena Gregorí no Programa de Professor Colaborador. de 02 anos a

partir de 03/5/2021, para 02 aros a partir 09/5/2021, furto ao Departamento de

Antropologia

.alva?e éa&iai t! & b} M@i.dgx:.

!n tü bd .raid üíãa.#GÊêÉicã .8Ü n5

ünã'v fk.üád ;EsÊãdii i''dái Gah;Paras
Mst. :28üB] 7

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, IDO -- Campinas/SP -- CEP
(] 9) 352] 157ç /' 158i e mail: diriüng#unicamp.Ur

13083-896 Telefones
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
tJlylC.AI«P

Ciências .fl

Campinas, 12 de abril de 2021

O$cio DA / IFCFÍ n' 0 1 6/202 1.

; 'll- :': ' ;
limo. Sr.

Pt:of. Dr. Áivüro Gabrie! Biclnchi
Diretor - IFCH
tJNICÁMP

Senhor Diretor.

Eilcamiiüo pedido de retiíicação do período de vínculo da Profa. Dra. MARCA FILOMENA

GREGORI no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, junto ao Depmlamento de

Antropologia/IFCH.

A iellovação do vínculo da prof'essora fni encaminhada para a pauta da Congregação de abril/2021 :

mas o erlcaminhaJnento«)y:c/o Z)#7F(:# n' 0//,/202/) f'oi solicitado: equivocadamente: pelo período de 02

anos: a parlir de 03.'maio/'2021 , c desta forma foi aprovada aparecer Congregação/IFCH n' 060/202 1 ). Ocorre

que o período corneto da renovação é

Diante disso, encaminho este pedido de ratificação do período da renovação e peço ao Sr. a gentileza

da aprr7vrxf(ia fld reáz-re/z(/limo pe/a Coízgregrzçria/7/ÍCH. visto que tal aprovação é necessária para podermos

encaminhar à CPG/IFCH, o qtlanto antes, a renovação do credencíamento da professora Mana Filomena

Gregorijunto ao PPGAS/IFCH.

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

Cordialmente.

# \ Ê.D '#asê $burkio Pa&Bm .l\aáían &rrl;E6
$$au$mãa l 301E©fi

üie$a.:d @$ãfMI E m l .Ântropalü#a
Irem /' !mlcAwp

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP - CEP: ] 3083-896
Telefones C] 9] 352] 1572 e-mail: danEropo@unicamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UlylGA8aP
ü Cíaneia$ 1lumõn4]s

Campinas, 14 de abril de 2021

Interessada

Assunto:

CRISTINA MENEGUELLO

Participação em Atividades Remotas Externas à UNICAh4P

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a participação em atividades remotas externas à UNICAÀÀP

durante a suspensão das atividades presenciais em virtude da Pandemía COVID-

19. conforme Instrução Normativa CPDl-001/2020, da Profa. Dra. Cristina

Meneguello no âmbito do Convênio UNICAMP-UNIVESP. para o ano de 2021

Alvará.'ãa&ãe8 R'iaBcbf $$#adgx:.

ãat&utü de..Fiil$Éà8a.à. CÊêúci;âã..Hilmahã8
Ünivõfs.idade' ExÊâdúa! 'dd'Q.Êml ãnã

M ãt 286$ 1 7

Cidade Univei'sita'ia Zeferino Vaz, Rua Cora Coralii)a, 100 - Campinas/SP -- CEP: 13083-896 Telefones
[ 19) 3521 1 579 / L58 ! e-mail: diritEh@unicamp.br
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Campinas, 14 de abril de 2021.

Ofício DH .nQ 016/21

Senhor Diretor.

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, para

aprovação ad referendum, pela Congregação, da atividade de produção de conteúdo,

roteiros de atividades e gravação de aulas junto da Unívesp (Universidade Virtual do

Estado de São Paulo) pela Prosa. Dra. Cristina Meneguello, 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 atividades remotas externas à UNICAMP durante

o período de suspensão das atívídades presenciaís na Universidade.

Esclarecemos que a atividade se refere à disciplina de Formação de Professores

ISNF00t 202tl e que os conteúdos da Univesp são necessariamente elaborados pelos

docentes das universidades associadas, a saber, USP, Unicamp e Unesp.

Atenciosamente

Profa. lera." Lucüene Reginaldo
Chefe de Departamento

DH/IFCH/UNICAMP
Matrícula 300741

limo. Sr.

Prof. Dr. Alvará Gabriel Bianchi Mendez

DD. Diretor do IFCH

UNICAMP

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

Telefones l1.9) 3521 1575 e Rlail: historia@unicamp.br
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Campinas, ]5 de abria de 202]
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Interessada:

Assunto:

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Criação de Disciplina

APROVO ad referendum da Congregação do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a criação da Disciplina de Graduação AM - Introdução às
Ciências Sociais
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8 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIO CG-fFCH 53/2021 Campinas, 15 de abril de 2021

êSSIIHlg: CRIAÇÃO DE DISCIPLINA AM INTRODUÇÃO AS CIÊNCIAS SOCIAIS
f] f} . '' :::l ;

Prezado Diretor

Solicitamos a aprovação ad referendum da Congregação deste Instituto para a

criação da Disciplina de Graduação AM - Introdução às Ciências Sociais, conforme

programa enviado em anexo.

Cordialmente

/n. ; 'hi 1:. r .. «

Piora-. Dra. .Joi.ce. Meio Vieira

Comi.denadóra.dó Gmdua4ão - Ciências Sociais.
tlúcâlnp - Â4atdcuh, 300504

limo. Sr.

Prof. Dr. Alva ro Bianchi

Diretor do IfCH - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Unicamp - Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralina S/N Campinas SP CEP: t3083 865

Telefones: j19) 3521 1577/IZ91 3521 1944 e-mail: gradtfch@unicamp br
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DIRETORIA ACADÉMICA

PROGRAM;AS E BIBLIOGRAFIAS

2 g período letivo de 2021
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AMXXXX Introdução às Ciências Sociais

o que são""as Ciências Sociais? o que os cientistas sociais estudam? Como? Qual o sentido do trabalho acadêmico nessal
área? A disciplina pretende apresentar uma visão geral sobre a produção atual realizada nas Ciências Sociais da Unicamp.
facilitando um espaço formal de diálogo entre estudantes das próprias ciências humanas - ou de quaisquer das outras
áreas do conhecimento - e antropólogos, cientistas políticos, demógrafos e sociólogos. Recomenda-se fortemente que os
estudantes das Ciências Sociais que se matricularem nessa disciplina curtem simultaneamente "Oficinas de Leitura e
Escrita em Humanidades'

i6ê! @Íiliill:ig ini%llllliÊ & ii::li&lllliêji
Oferecer uma visão ampla e diversa sobre as pesquisas realizadas nas Ciências Sociais, mediante apresentação de temas.
perspectivas analíticas e contribuições de antropólogos, cientistas políticos, demógrafos e sociólogos dos quadros da
Unicamp

Programa: .

A disciplina será desenvolvida a partir da realização de seminários ministrados por professores con
ramos do conhecimento que compõem hoje o curso de Ciências Sociais na Unicamp

Módulo 1: Antropologia(4 aulas)
Módulo 11: Ciência Política (4 aulas)
Módulo 111: Demografia (3 aulas)
Módulo iV: Sociologia (4 aulas)

idades dos quatro

Cada professor convidado indicará a leitura de um artigo ou capítulo de livro de sua autoria que será apresentado e
discutido com os estudantes.

Critérios de Avaliaçãol . . .

Elaboração de ensaio de livre escolha do estudante a partir da experiência e dos debates realizados na disciplina

EMISSÃO: 15 de April de 2021
PÁGINA: ]. de 2
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