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Pauta Suplementar

ORDEM DO DIA

PARA APROVAÇÃO

RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES

01) Ofício IFCH/DCP nº 010/2021 Interessada: ANDRÉIA GALVÃO
Departamento: Ciência Política
Período: 01/01/2016 a 31/12/2020. (fls. 01a 12)

INDICAÇÃO PARA CONSELHO SUPERIOR

02) Ofício IFCH nº XXX/2021 Interessado: NÚCLEO DE ESTUDOS DE POPULAÇÃO “ELZA
BERQUÓ”
Assunto: Indicação da Profa. Dra. Bárbara Geraldo de
Castro e do Prof. Dr. Mário Augusto Medeiros da Silva para
comporem, respectivamente como membros titular e
suplente, o Conselho Superior do Núcleo de Estudos de
População “Elza Berquó”. (fls. 13)

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Criação de Disciplina

03) Ofício IFCH/CG nº 054/2021 Interessada: COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO
Assunto: Inclusão das disciplinas HZ-291 - Tópicos Especiais
de Humanidades I, HZ-292 - Tópicos Especiais de
Humanidades II e HZ-293 - Tópicos Especiais de
Humanidades III, no Bloco IV - Formação humanista (2
créditos) do catálogo 2022 do curso de graduação em
Engenharia Física. (fls. 14)
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Campinas, 29 de abril de 2021.

OF. DCP/IFCH nº 010/2021

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

Senhor Diretor,

Solicito a V.Sa., providências necessárias para que seja
encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atividades Docente,
da Profa. Dra. ANDRÉIA GALVÃO no período de 1º/01/2016 a 31/12/2020, o
qual foi aprovado na reunião de Departamento, realizada em 28 de abril de
2021.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Andrei Koerner

Matr. 28.539-4

Chefe de Departamento de Ciência Política

IFCH/UNICAMP
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Relatório de Atividades Docente 53/63 04/05/2021 13:08

PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O Relatório de Atividades Docente de Andréia Galvão evidencia sua importante e duradoura 
dedicação ao IFCH, e à Unicamp, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020. Este parecer se voltará 
para suas atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência, a docente ministrou 8 disciplinas de Graduação no total, sendo: 3 
pertencentes ao Núcleo Básico Comum e 5 eletivas; 4 no período noturno; 3 oferecidas pela primeira 
vez pela docente; e 2 oferecidas em conjunto com outras docentes de seu departamento. No total, a 
docente atendeu a 287 estudantes nessas 8 disciplinas. Além dessas, a docente também ministrou 8 
disciplinas de orientação no período, sendo duas delas ligadas ao Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior (ProFIS). Só nessas duas disciplinas ligadas ao ProFIS, a docente atendeu a 
196 estudantes. Em concordância com a auto-avaliação da docente, este parecer confirma o bom (e 
raro) equilíbrio alcançado por ela entre os diferentes tipos de disciplina oferecidos.

No que se refere a atividades de orientação, a docente concluiu a orientação de 9 Iniciações 
Científicas no período, sendo 5 com bolsas PIBIC/CNPq e 4 com bolsa SAE. Duas dessas 
orientações de IC resultaram em monografias. Merece destaque aqui o importante trabalho da 
docente na formação de pesquisadores em nível de Iniciação Científica. Mais especificamente no 
campo das orientações ligadas à docência na Graduação, a docente demonstrou intenso trabalho de 

 supervisão e coordenação, tendo orientado 9 PEDs e 1 PAD no período.

A docente atuou como Coordenadora Associada do Curso de Graduação entre outubro de 2015 e 
junho de 2016, período durante o qual se envolveu nas seguintes duas atividades de grande 
importância para a Graduação: a "Apresentação do curso de ciências sociais para os calouros", e a 
Aula Magna do Curso de Graduação em Ciências Sociais ("A natureza da crise política brasileira”, 
por Armando Boito Jr), ambas realizadas em março de 2016. Essas duas atividades estão entre os 4 
“projetos de ensino” e as 5 “produções relacionadas ao ensino de graduação” apresentadas no 
relatório da docente.

Ainda durante o período, por fim, a docente participou de duas bancas de defesa de Trabalhos de 
Conclusão de Curso, uma delas como presidente.

Por todo o trabalho realizado, e o empenho duradouro demonstrado no âmbito da Unicamp, do IFCH 
e especialmente do Curso de Graduação em Ciências Sociais, recomendo enfaticamente a aprovação 
do relatório.

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

000002



Relatório de Atividades Docente 54/63 04/05/2021 13:08

PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

O Relatório de Atividades Docente de Andréia Galvão evidencia sua importante e duradoura 
dedicação ao IFCH, e à Unicamp, entre janeiro de 2016 e dezembro de 2020. Este parecer se voltará 
para suas atividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência, a docente ministrou 8 disciplinas de Graduação no total, sendo: 3 
pertencentes ao Núcleo Básico Comum e 5 eletivas; 4 no período noturno; 3 oferecidas pela primeira 
vez pela docente; e 2 oferecidas em conjunto com outras docentes de seu departamento. No total, a 
docente atendeu a 287 estudantes nessas 8 disciplinas. Além dessas, a docente também ministrou 8 
disciplinas de orientação no período, sendo duas delas ligadas ao Programa de Formação 
Interdisciplinar Superior (ProFIS). Só nessas duas disciplinas ligadas ao ProFIS, a docente atendeu a 
196 estudantes. Em concordância com a auto-avaliação da docente, este parecer confirma o bom (e 
raro) equilíbrio alcançado por ela entre os diferentes tipos de disciplina oferecidos.

No que se refere a atividades de orientação, a docente concluiu a orientação de 9 Iniciações 
Científicas no período, sendo 5 com bolsas PIBIC/CNPq e 4 com bolsa SAE. Duas dessas 
orientações de IC resultaram em monografias. Merece destaque aqui o importante trabalho da 
docente na formação de pesquisadores em nível de Iniciação Científica. Mais especificamente no 
campo das orientações ligadas à docência na Graduação, a docente demonstrou intenso trabalho de 
supervisão e coordenação, tendo orientado 9 PEDs e 1 PAD no período.

A docente atuou como Coordenadora Associada do Curso de Graduação entre outubro de 2015 e 
junho de 2016, período durante o qual se envolveu nas seguintes duas atividades de grande 
importância para a Graduação: a "Apresentação do curso de ciências sociais para os calouros", e a 
Aula Magna do Curso de Graduação em Ciências Sociais ("A natureza da crise política brasileira”, 
por Armando Boito Jr), ambas realizadas em março de 2016. Essas duas atividades estão entre os 4 
“projetos de ensino” e as 5 “produções relacionadas ao ensino de graduação” apresentadas no 
relatório da docente.

Ainda durante o período, por fim, a docente participou de duas bancas de defesa de Trabalhos de 
Conclusão de Curso, uma delas como presidente.

Por todo o trabalho realizado, e o empenho duradouro demonstrado no âmbito da Unicamp, do IFCH 
e especialmente do Curso de Graduação em Ciências Sociais, recomendo enfaticamente a aprovação 
do relatório.

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

Conclusão: Aprovado

Comentários

A colega Andréia é professora permanente do PPGCP, tendo se dedicado 
regular e intensamente às atividades do Programa. No que se refere ao ensino 
de pós-graduação, ministrou 5 disciplinas no PPGCP, sendo uma obrigatória. No 
ensino de pós-graduação a docente destaca sua experiência em uma disciplina 
compartilhada com a colega Luciana Tatagiba, que buscou integrar seus 
campos de estudo e referências teóricas, gerando projeto de pesquisa, 
colaboração entre grupos de estudos, publicações e participação em eventos 
científicos.

No que se refere às orientações, a colega orientou 5 teses de Doutorado e 5 
dissertações de Mestrado no período. Mantém ainda 5 orientações de Mestrado 
e 2 de Doutorado em andamento. Importante mencionar que a docente 
organiza suas atividades de orientação e pesquisa em um grupo de pesquisa 
(Movimentos Sociais, Sindicalismo e Política), o que lhe permite acompanhar a 
formação de estudantes desde a graduação até a pós-graduação, além de 
potencializar o alcance da formação por meio das atividades coletivas e da 
participação de estudantes orientados por outros docentes, e mesmo de outras 
instituições. No mesmo sentido, destaco sua participação como pesquisadora 
do Centro de Estudos Marxistas e do Núcleo de Pesquisa em Participação, 
Movimentos Sociais e Ação Coletiva, do IFCH, e do Centro de Estudos Sindicais 
e Economia do Trabalho, do Instituto de Economia. Essa forma de trabalho se 
alinha com a proposta do PPGCP de estimular o desenvolvimento da pesquisa e 
da formação de novos pesquisadores por meio de núcleos e centros de 
pesquisa, opção institucional que tem gerado bons resultados para o Programa.

A colega tem ampla produção científica, tendo 8 artigos publicados em 
periódicos arbitrados de circulação internacional e 3 em periódicos arbitrados 
de circulação nacional; tem ainda 14 capítulos de livros publicados, organizou a 
edição de dois livros, além de intensa participação em eventos científicos 
internacionais e nacionais, como organizadora, membra de comissão científica 
e com publicação de resumos e trabalhos em anais. É responsável ou 
participante de 7 projetos de pesquisa com financiamento, muitos deles em 
colaboração com pesquisadores de outras instituições e em redes 
internacionais; além de 3 projetos sem financiamento. Isso demonstra a 
proficuidade de sua atividade de pesquisa, o alcance da difusão dos seus 
resultados e boa avaliação de seus trabalhos pela comunidade científica.

A colega tem tido, ainda, participação em veículos de mídia sobre seus temas 
de pesquisa (trabalho e sindicalismo), além de fazer parte de três projetos de 
extensão, ampliando ainda mais a difusão do conhecimento produzido por ela 
no PPGCP.

No período avaliado, a colega ainda atuou na editoria da revista Crítica Marxista 
e como parecerista de outras revistas científicas. Participou de diversas bancas 
de avaliação de dissertações e teses, e de eventos relacionados às suas 
pesquisas e a outras atividades de pesquisa do PPGCP. Tem demonstrado seu 
engajamento institucional também na participação recorrente nas bancas de 
avaliação dos processos seletivos de novos estudantes do PPGCP, além de 
compor a Subcomissão do PPG, que auxilia a Coordenação na formulação e no 
acompanhamento de políticas e na gestão do Programa. Nesse mesmo sentido, 
destaco ainda o período em que a colega foi chefe do Departamento de Ciência 
Política, atuando diretamente nas questões relacionadas ao ensino e à pesquisa 
no PPGCP.
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Esses elementos de sua trajetória no período 2016-2020 justificam a aprovação 
do Relatório de Atividades Docentes da colega Andréia Galvão, a quem 
parabenizamos pela intensa produção e agradecemos pela sua dedicação ao 
ensino, à pesquisa e à extensão junto ao PPGCP.

 

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

Conclusão: Aprovado

Comentários

A colega Andréia é professora permanente do PPGCP, tendo se dedicado regular e intensamente às

atividades do Programa.

No que se refere ao ensino de pós-graduação, ministrou 5 disciplinas no PPGCP, sendo uma

obrigatória. No ensino de pós-graduação a docente destaca sua experiência em uma disciplina

compartilhada com a colega Luciana Tatagiba, que buscou integrar seus campos de estudo e

referências teóricas, gerando projeto de pesquisa, colaboração entre grupos de estudos, publicações e

participação em eventos científicos.

No que se refere às orientações, a colega orientou 5 teses de Doutorado e 5 dissertações de Mestrado

no período. Mantém ainda 5 orientações de Mestrado e 2 de Doutorado em andamento. Importante

mencionar que a docente organiza suas atividades de orientação e pesquisa em um grupo de pesquisa

(Movimentos Sociais, Sindicalismo e Política), o que lhe permite acompanhar a formação de estudantes

desde a graduação até a pós-graduação, além de potencializar o alcance da formação por meio das

atividades coletivas e da participação de estudantes orientados por outros docentes, e mesmo de

outras instituições. No mesmo sentido, destaco sua participação como pesquisadora do Centro de

Estudos Marxistas e do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, do

IFCH, e do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, do Instituto de Economia. Essa forma

de trabalho se alinha com a proposta do PPGCP de estimular o desenvolvimento da pesquisa e da

formação de novos pesquisadores por meio de núcleos e centros de pesquisa, opção institucional que

tem gerado bons resultados para o Programa.

A colega tem ampla produção científica, tendo 8 artigos publicados em periódicos arbitrados de

circulação internacional e 3 em periódicos arbitrados de circulação nacional; tem ainda 14 capítulos de

livros publicados, organizou a edição de dois livros, além de intensa participação em eventos científicos

internacionais e nacionais, como organizadora, membra de comissão científica e com publicação de

resumos e trabalhos em anais. É responsável ou participante de 7 projetos de pesquisa com

financiamento, muitos deles em colaboração com pesquisadores de outras instituições e em redes

internacionais; além de 3 projetos sem financiamento. Isso demonstra a proficuidade de sua atividade

de pesquisa, o alcance da difusão dos seus resultados e boa avaliação de seus trabalhos pela

comunidade científica.

A colega tem tido, ainda, participação em veículos de mídia sobre seus temas de pesquisa (trabalho e

sindicalismo), além de fazer parte de três projetos de extensão, ampliando ainda mais a difusão do

conhecimento produzido por ela no PPGCP.
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No período avaliado, a colega ainda atuou na editoria da revista Crítica Marxista e como parecerista de

outras revistas científicas. Participou de diversas bancas de avaliação de dissertações e teses, e de

eventos relacionados às suas pesquisas e a outras atividades de pesquisa do PPGCP. Tem demonstrado

seu engajamento institucional também na participação recorrente nas bancas de avaliação dos

processos seletivos de novos estudantes do PPGCP, além de compor a Subcomissão do PPG, que

auxilia a Coordenação na formulação e no acompanhamento de políticas e na gestão do Programa.

Nesse mesmo sentido, destaco ainda o período em que a colega foi chefe do Departamento de Ciência

Política, atuando diretamente nas questões relacionadas ao ensino e à pesquisa no PPGCP.

Esses elementos de sua trajetória no período 2016-2020 justificam a aprovação do Relatório de

Atividades Docentes da colega Andréia Galvão, a quem parabenizamos pela intensa produção e

agradecemos a dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão junto ao PPGCP.

LUCIANA FERREIRA TATAGIBA 
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) CONSELHO DEPARTAMENTAL / 
INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

ANGELA MARIA CARNEIRO ARAUJO 
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECER DA CONSELHO DEPARTAMENTAL / INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

Comentários

 

Parecer do Chefe de Departamento sobre o Relatório de 
Atividades Docente de Andréia Galvão

 

Este parecer sintetiza as conclusões das avaliações do RAD da professora Andréia Galvão feitas 
pelo DCP e as comissões de graduação e pós-graduação

 

•       Consolidação das avaliações

 

Os pareceres foram unânimes em avaliar muito positivamente a atuação da colega em todos os 
aspectos das suas atividades profissionais, tanto na Universidade como em outros espaços 
acadêmicos. Não se repetirão os dados do relatório e das avaliações, mas reforçar que eles se 
revelam positivos em todos os quesitos.

 

Na , a colega Andréia Galvão destacou-se a sua dedicação à docência, tendo ministrado graduação
disciplinas obrigatórias e optativas, no diurno e no noturno. Também dedicou-se à orientação de 
Iniciação Científica, de PED e de PAD, desempenhando importante trabalho na formação de 
graduandos. Organizou eventos e participou de bancas de conclusão de trabalhos de conclusão de 
curso.

 

Na a colega realizou com empenho as atividades de docência e orientação, como pós-graduação, 
mostram os números arrolados em seu relatório e destacados pelo parecer da coordenadora e da 
comissão de pós-graduação.

 

Em atua em vários núcleos e redes: destacam-se o Centro de Estudos Marxistas e do pesquisa, 
Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, do IFCH, e do Centro de 
Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, do Instituto de Economia. Coordena ou atua como 
pesquisadora em projetos de pesquisa nacionais e internacionais com financiamento. Destacam-se o 
REMIR (Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista) e em redes 
internacionais. Dessas últimas destaca-se sua participação no projeto “Regulação privada 
transnacional, regimes de produção e recursos de poder, coordenado por Jean-Christophe Graz da 
Université de Lausanne,
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No que diz respeito à , sua atividade foi muito profícua, com publicações produção científica
internacionais e nacionais qualificadas. Apresentou regularmente trabalhos nos mais importantes 
congressos da área: ABCP e ALACIP.

 

Participou de  tanto em projetos no âmbito da Universidade quanto em atividades de extensão
cooperação com sindicatos e movimentos sociais.

 

Na , a colega atuou:administração

 

- Coordenadora Associada do Curso de Graduação entre outubro de 2015 e junho de 2016;

 

- Chefe interina do Departamento de Ciência Política por 3 meses em 2016

 

- Chefe do Departamento de Ciência Política de abril de 2018 a abril de 2020

 

- Membra da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, desde 
agosto de 2019, com conclusão prevista para julho de 2021.

 

- representante docente na Congregação do IFCH de 2015 a 2017 e de 2019 a 2021

 

- representante da categoria MS-3 no CONSU de 2015 a 2017.

 

•         Conclusões dos pareceres e avaliações

 

A parecerista do relatório para o DCP concluiu que a colega teve uma dedicação exemplar ao IFCH 
e à Unicamp, conclusão a que se somaram elogios unânimes, expressos pelos colegas de 
departamento.

 

O coordenador e a comissão de graduação concluíram pela enfática aprovação do relatório, 
destacando o bom (e raro) equilíbrio alcançado por ela entre os diferentes tipos de disciplina 
oferecidos e as atividades, tal como ela colocou em sua auto-avaliação.

000010



Relatório de Atividades Docente 62/63 04/05/2021 13:08

 

A coordenadora e a comissão do PPGCP concluíram pela aprovação, parabenizando a colega pela 
intensa produção e agradecemos pela sua dedicação ao ensino, à pesquisa e à extensão junto ao 
PPGCP.

 

•         Domínios em que o docente se sobressai

 

Dado que foi muito positivo o resultado de todas as atividades em que a colega atuou, seria difícil e 
talvez injusto colocar em relevou um ou outro aspecto. De um ponto de vista pessoal, destaco que a 
alta relevância das redes de pesquisa e dos resultados apresentados pela colega, que se referem não 
só à qualidade e impacto acadêmico, mas às questões políticas da atualidade no campo do 
sindicalismo e das relações de trabalho.

 

•         Recomendações ou sugestões de melhoria de desempenho em alguns dos 
domínios.

 

Nada a sugerir, apenas expressar a expectativa positiva de que a colega mantenha a sua dedicação 
exemplar à Universidade.

 

•         Avaliação do plano de atividades futuras

 

A docente dará continuidade ao seu profícuo trabalho atual no campo da pesquisa e seguramente 
manterá seu compromisso integral com as demais atividades universitárias.

 

•         Outras informações

 

Na reunião do DCP, a colega solicitou a retificação de um ponto do relatório, o que foi feito por 
ofício próprio. Deverá ser suprimida do seu relatório a informação: “2 disciplinas do Programa de 
Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS), em que atendeu 196 estudantes”.

 

•         Conclusão
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Estou de acordo com as avaliações precedentes e com os elogios ao empenho e dedicação da colega. 
Opino, portanto, pela aprovação do relatório com parabéns à colega pela sua atuação e resultados 
obtidos.  

 

Andrei Koerner

 

Chefe do DCP

 

Mat 285394

 

 

 

 

 

ANDREI KOERNER 
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

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

Campinas, XX de maio de 2021

Ofício IFCH XX/2021

Ilmª. Srª.
Profª. Drª. MAÍSA FALEIROS DA CUNHA
Núcleo de Estudos de População "Elza Berquó"

Prezada Coordenadora,

Em resposta ao Of. Nepo-Coord.Nº 10/2021, a Direção do IFCH
encaminha a indicação dos representantes do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas junto ao Conselho Superior do Núcleo de Estudos de
População “Elza Berquó” para o biênio 2021/2023, conforme abaixo:

 Profa. Dra. Bárbara Geraldo de Castro (titular)

 Prof. Dr. Mário Augusto Medeiros da Silva (suplente)

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendes
Diretor do IFCH
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO 
 

  

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina S/N – Campinas-SP – CEP: 13083-865 
Telefones: (19) 3521 1577 / (19) 3521 1944 – e-mail: gradifch@unicamp.br 

OFÍCIO CG-IFCH 54/2021     Campinas, 22 de abril de 2021 

 

 

ASSUNTO: INCLUSÃO DE TÓPICOS ESPECIAIS EM HUMANIDADES NO CURSO DE 
ENGENHARIA FÍSICA 
 

 

 

Prezado Diretor, 

  

 

Solicitamos a aprovação da Congregação deste Instituto relativo à inclusão das 

disciplinas HZ291-Tópicos Especiais de Humanidades I, HZ292-Tópicos Especiais de 

Humanidades II e HZ293-Tópicos Especiais de Humanidades III no Bloco IV - Formação humanista 

(2 créditos) do catálogo 2022 do curso de graduação em Engenharia Física conforme proposta 

anexa. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Prof. Dr. Álvaro Bianchi 

Diretor do IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

Unicamp – Universidade Estadual de Campinas 
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