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EXPEDIENTE
01)

Apresentação do Prefeito Universitário, Sr. Juliano Henrique
Davoli Finelli, sobre projetos e iniciativas da atual gestão da
Prefeitura.
INFORMES
ORDEM DO DIA

PARA APROVAÇÃO
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DOUTOR - Abertura
01) Processo nº 09-P-7944/2020

Interessado: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
Assunto: Ratificação da abertura de concurso público de
provas e títulos para provimento de um cargo de Professor
Doutor, nível MS-3.1, em regime de RTP, com opção
preferencial para o RDIDP - e respectivo Edital - na área de
Teoria Antropológica, sub-área Teoria, Disciplina HZ-360 Antropologia III: Teorias e Experimentações Etnográficas. (fls.
01 a15)

PROCESSO SELETIVO SUMÁRIO PARA PROFESSOR DOUTOR - Parecer Final
02) Processo nº 09-P-20420/2021

Interessado: DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Assunto: Parecer final da Comissão Julgadora do Processo
Seletivo Sumário para admissão em caráter emergencial, por
tempo determinado, de Professor Doutor, no nível MS-3.1, em
regime de RTP, na área de Teoria da História, Disciplina HH910 - Tópicos Especiais em Teoria da História I. (fls. 16 e17)

ADMISSÃO DE DOCENTE NA PP/QD
03) Ofício IFCH/DH nº 059/2021

Interessado: LUIZ ESTEVAM DE OLIVEIRA FERNANDES
Assunto: Admissão na Parte Permanente do Quadro Docente
da UNICAMP, nível MS-3, em RTP, com extensão do regime
para o RDIDP, na PP do QD/UEC, do Prof. Dr. Luiz Estevam de
Oliveira Fernandes, tendo em vista sua aprovação no
Concurso Público para provimento de cargo de Professor
Doutor, nível MS-3.1, em regime de RTP, com opção
preferencial para o RDIDP, na área de História da América,
Disciplinas HH-386 - História da América, bem como
aprovação do parecer circunstanciado sobre o plano de
atividades e o projeto de pesquisa. (fls. 18 a 21)

RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIVIDADES DOCENTES
04) Ofício IFCH/DA nº 047/2021
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Interessada: NASHIELI CECÍLIA RANGEL LOERA
Departamento: Antropologia
Período: 01/12/2017 a 30/11/2020. (fls. 22 a 28)

LICENÇA ESPECIAL PARA FINS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS OU CULTURAIS (SABÁTICA)
05) Processo nº 01-P-5518/1983

Interessado: ARMANDO BOITO JÚNIOR
Departamento: Ciência Política
Período: 01/3/2022 a 31/8/2022. (fls. 29)

06) Processo nº 01-P-5691/1985

Interessado: SEBASTIÃO CARLOS VELASCO E CRUZ
Departamento: Ciência Política
Período: 01/02/2022 a 31/7/2022. (fls. 30

AFASTAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSU-A-14/2015
07) Processo nº 09-P-13335/2006

Interessado: RONALDO ROMULO MACHADO DE ALMEIDA
Departamento: Antropologia
Assunto: Afastamento para realizar estágio pós-doutoral, no
período de 10/4/2022 a 09/01/2023, junto ao Departamento
de Antropologia da Universidade da Califónia, Berkeley E.U.A. (fls. 31 e 32)

08) Processo nº 09-P-19654/2015

Interessada: ARTIONKA MANUELA GÓES CAPIBERIBE
Departamento: Antropologia
Assunto: Afastamento para realizar estágio pós-doutoral, no
período de 10/4/2022 a 09/01/2023, junto ao Departamento
de Antropologia da Universidade da Califónia, Berkeley E.U.A. (fls. . (fls. 33 e 34)

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR
09) Ofício IFCH/DF nº 038/2021

Interessado: ALCIDES HECTOR RODRIGUES BENOIT
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no
Programa de Professor Colaborador, por 02 anos a partir de
01/10/2021, junto ao Departamento de Filosofia. (fls. 35)

10) Ofício IFCH/DF nº 039/2021

Interessado: ZELJKO LOPARIC
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no
Programa de Professor Colaborador, por 02 anos a partir de
04/10/2021, junto ao Departamento de Filosofia. (fls. 36)

11) Ofício IFCH/DF nº 040/2021

Interessado: LUIZ BENEDICTO LACERDA ORLANDI
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no
Programa de Professor Colaborador, por 02 anos a partir de
06/9/2021, junto ao Departamento de Filosofia. (fls. 37)

12) Ofício IFCH/DH nº 063/2021

Interessada: IZABEL ANDRADE MARSON
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no
Programa de Professor Colaborador, por 03 anos a partir de
04/12/2021, junto ao Departamento de História. (fls. 38)

13) Ofício IFCH/DCP nº 034/2021

14) Ofício IFCH/DA nº 041/2021
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Interessada: DÉBORA MACIEL ALVES
Assunto: Retificação da data de início da renovação de
vínculo no Programa de Professor Colaborador, onde consta
por 02 anos a partir de 06/11/2020, constar 02 anos a partir
de 08/11/2020, junto ao Departamento de Ciência Política.
(fls. 39)

Interessado: LUIS FELIPE BUENO SOBRAL
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo
no Programa de Professor Colaborador, a partir de
24/01/2021, junto ao Departamento de Antropologia. (fls. 40)

PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR
15) Ofício IFCH/DCP nº 035/2021

Interessado: JOSÉ WILSON ASSIS NEVES JÚNIOR
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador,
por 02 anos a partir de 04/11/2021, sob supervisão do Prof. Dr.
André Kaysel Velasco e Cruz, junto ao Departamento de
Ciência Política. (fls. 41)

16) Ofício IFCH/DH nº 064/2021

Interessada: ERICA MORAIS ANGLIKER
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador,
para o período de 01/11/2021 a 01/11/2023, sob supervisão
do Prof. Dr. Pedro Paulo Abreu Funari, junto ao
Departamento de História. (fls. 42)

17) Ofício IFCH/DH nº 065/2021

Interessada: PRISCILA SALVAIA
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador,
para o período de 01/12/2021 a 01/12/2023, sob supervisão
do Prof. Dr. Rodrigo Camargo de Godoi, junto ao
Departamento de História. (fls. 43)

18) Ofício IFCH/DH nº 066/2021

Interessada: JULIANA BULGARELLI
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador,
para o período de 01/11/2021 a 01/11/2023, sob supervisão
do Prof. Dr. Rodrigo Camargo de Godoi, junto ao
Departamento de História. (fls. 44)

19) Ofício IFCH/DH nº 067/2021

Interessado: CLAYTON JUNIOR DIAS
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador,
para o período de 01/01/2022 a 31/12/2023, sob supervisão
da Profa. Dra. Néri de Barros Almeida, junto ao
Departamento de História. (fls. 45)

20) Ofício IFCH/DH nº 068/2021

Interessado: LUIZ FERNANDO RODRIGUES LOPES
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador,
por 01 ano a partir de 01/11/2021, sob supervisão do Prof. Dr.
Aldair Carlos Rodrigues, junto ao Departamento de História.
(fls. 46)

21) Ofício IFCH/DF nº 035/2021

Interessada: RENATA ROMOLO BRITO
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no
Programa de Pesquisador Colaborador, por 02 anos a partir
de 01/10/2021, sob supervisão da Profa. Dra. Yara Adário
Frateschi, junto ao Departamento de Filosofia. (fls. 47)

22) Processo nº 09-P-16949/2019
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Interessado: LUIS FELIPE MIGUEL
Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador, a partir de 02/3/2020, junto ao
Departamento de Ciência Política. (fls. 48)

23) Ofício IFCH/DS

Interessada: LIBANIA NACIF XAVIER
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo
no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao
Departamento de Sociologia. (fls. 49)

24) Processo nº 09-P-19316/2017

Interessado: MATHEUS BARRETO PAZOS DE OLIVEIRA
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo
no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao
Departamento de Filosofia. (fls. 50)

25) Processo nº 09-P-21395/2017

Interessada: BRUNA FRASCOLLA BLOISE
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo
no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao
Departamento de Filosofia. (fls. 51)

26) Processo nº 09-P-8761/2019

Interessado: CLEUDEMAR FERNANDES
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo
no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao
Departamento de História. (fls. 52)

27) Processo nº 09-P-8764/2019

Interessado: PHABLO ROBERTO MARCHIS FACHIN
Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo
no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao
Departamento de História. (fls. 53)

PROGRAMA DE PESQUISADOR VISITANTE CONVIDADO
28) Ofício IFCH/DA nº 042/2021

Interessado: LUIS FELIPE BUENO SOBRAL
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Visitante
Convidado, para o período de 25/01/2022 a 30/11/2022, sob
supervisão do Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Júnior, junto
ao Departamento de Antropologia. (fls. 54)

29) Ofício IFCH/DA nº 043/2021

Interessado: LUIZ GUSTAVO FREITAS ROSSI
Assunto: Renovação de vínculo no Programa de Pesquisador
Visitante Convidado, por 01 ano, a partir de 01/02/2022, sob
supervisão do Prof. Dr. Ronaldo Romulo Machado de
Almeida, junto ao Departamento de Antropologia. (fls.55)

COORDENADORIA DE PESQUISA PROJETOS E CONVÊNIOS
30) Ofício CPPCon nº 014/2021

Interessado: MARCELO BRAGA CABRAL
Assunto: Acordo de cotutela entre o Programa de PósGraduação em Filosofia do IFCH/UNICAMP e o Programa de
Doutorado em Filosofia da Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
(fls. 56 a 62)

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
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Credenciamento de Docente
31) Delib. CPG/IFCH nº 210/2021

Interessado: MAURO WILLIAM BARBOSA DE ALMEIDA
Assunto: Credenciamento como Professor Permanente junto
ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,
para ministrar aulas e orientar. (fls. 63)

32) Delib. CPG/IFCH nº 211/2021

Interessado: CARLOS ALBERTO STEIL
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador junto
ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social,
para ministrar aulas e orientar. (fls. 64)

33) Delib. CPG/IFCH nº 212/2021

Interessada: ANA CLAUDIA CHAVES TEIXEIRA
Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política,
para ministrar aulas e orientar. (fls. 65)

34) Delib. CPG/IFCH nº 213/2021

Interessado: RODOLFO CRISTIAN ERTOLA BIRABEN
Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador junto
ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para orientar.
(fls. 66)

35) Delib. CPG/IFCH nº 214/2021

Interessado: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
SOCIAIS
Assunto: Credenciamentos das Professoras Doutoras Daniela
Tonelli Manica e Vanilde Ferreira de Souza Esquerdo como
Professoras Permanentes junto ao Programa de PósGraduação em Ciência Sociais, para ministrar aulas e
orientar. (fls. 67)

36) Delib. CPG/IFCH nº 215/2021

Interessado: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
SOCIAIS
Assunto: Credenciamentos dos Professores Doutores José
Roberto Montes Heloani e Sônia Maria Pessoa Pereira
Bergamasco como Professores Colaboradores junto ao
Programa de Pós-Graduação em Ciência Sociais, para
ministrar aulas e orientar. (fls. 68)

37) Delib. CPG/IFCH nº 223/2021

Interessado: FABIO MASCARO QUERIDO
Assunto: Credenciamento como Professor Permanente junto
ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, para
ministrar aulas e orientar. (fls. 69)

Descredenciamento de Docente
38) Delib. CPG/IFCH nº 216/2021

Interessado: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS
SOCIAIS
Assunto: Descredenciamentos dos Professores Doutores Emília
Pietrafesa de Godoi, José Roberto Montes Heloani e Sônia
Maria Pessoa Pereira Bergamasco como Professores
Permanentes junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciência Sociais. (fls. 70)

39) Delib. CPG/IFCH nº 217/2021
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Interessada: DANIELA TONELLI MANICA
Assunto:
Descredenciamento
como
Professora
Colaboradora junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais. (fls. 71)

PARA HOMOLOGAÇÃO
PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR
40) Ofício IFCH/DA nº 040/2021

Interessada: CAROLINA PARREIRAS SILVA
Assunto: Retificação da data de encerramento de vínculo
no Programa de Professor Colaborador, de 28/02/2021, para
31/12/2020, junto ao Departamento de Antropologia. (fls. 72
e 73)

PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR
41) Ofício IFCH/DS

Interessada: JANAÍNA MARTINS CORDEIRO
Assunto: Retificação do período de vínculo no Programa de
Professor Pesquisador de Pós-Doutorado, de 14/5/2021 a
11/5/2022, para 01/6/2021 a 31/5/2022, junto ao
Departamento de Sociologia. (fls. 74 e 75)

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIA
ECIÊNCIASHUMANAS
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

IJNICAMP

Campinas, 25 de outubro de 2021

oooüoi

Ofício DA / IFCH ng 046/2021
rR(/.' Proa. 09-P-07944/2020)

íim a. Sra.
Praia. Dra. Andréia Galeão
Diretora - IFCH
UNÍCAMP

Senhora Diretora

Encaminhopara apreciaçãoda Congregação/IFCH
a proposta de ratificação da abertura de
ConcursoPúblico de provas e títulos para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS
3.1, na área: Teoria Antropológica, sub-área: Teoria, na disciplina //2360 - .4ntropo/agia /7L 7'eoríase

Experimentações
Etnogrcí/loas,do Departamentode Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanasda UniversidadeEstadual de Campinas,conforme anteriormente aprovado pela instância,
através do Parecer da Congregação ng 136/2020
Em anexo a este ofício segue também o Edital de abertura das inscrições, para apreciação

Informo ainda que a referida proposta de abertura foi ratificada pelo Departamentode
Antropologia/[FCH,e o Edital de inscriçõesaprovado, em reunião ordinária ocorrida em 20 de
outubro de 2021.

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

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.

Matrícula De304259
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Telefones(19) 3521 1572-

Campinas/SP

CEP:13083-896

ooooo;
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UNIRAM

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR - MS-3.1

A Diretorado Instituto de Filosofiae CiênciasHumanasda UniversidadeEstadualde Campinas
através da Secretaria Geral, torna pública a abertura de inscrições para o concurso público de
provas e títulos, para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP.
oam opção preferencial para o RDiDP, nos termos do item 2, na área de Teoria Antropológica /
sub-área: Teoria, na disciplina HZ360 - Antropologia

111: Teorias e Experimentações

Etnográficas, do Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Estadual de Campinas.
1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO

1.1. Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no mínimo, seja portador do Título de
Doutor.
1 .2. É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil

1.2.1. O perfil desejado pelo Departamento de Antropologia contempla
a) Experiência didática em curso superior em ciências sociais ou área aüm
b) Inserção no meio académico através de publicações especializadas e da participação
em reuniões científicasl
c) Pesquisa original em tema(s) conexo(s) a pelo menos uma das áreas ou disciplinas da
concurso
d) Competência para orientar pós-graduandos com pesquisa em antropologia social

1.2.2. A inscrição de candidatoque deixar de atender ao perfil desejável não será
indeferida por este motivo.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o Regime de Dedicação Integral à

Docênciae à Pesquisa (RDIDP) é o regime preferencialdo corpo docente e tem por finalidade

estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes áreas do saber e do
conhecimento,assim como, correlatamente,contribuir para a eficiência do ensino e para a
difusão de ideias e conhecimento para a comunidade.

00 o 00 J

2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candidato fica ciente e concorda que, no

casode admissão,
poderáser solicitada,
a critérioda Congregação
da Unidade,
a
apresentação de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Permanente de
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (CPDI), para avaliação de possível ingressa no
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP)

2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) está regulamentado
pela

Deliberação

CONSU-A-02/2001,

cujo

texto

integral

está

disponível

http://www.pg.unicamp.br/mostranorma.php?consolidada=S&id.norma=2684.

no

2.4.

sítio

O

aposentado na carreira docente aprovado no concurso público somente poderá ser admitido no

Regime de Turno Parcial (RTP). vedada a extensão ao Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação CONSU-A-08/2010

2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor, MS-3.1, da Carreira do Magistério
Superior é a seguinte

a) RTP - R$ 1 918,76
b) RTC

R$ 4.870.60

a) RDIDP R$ 11.069,37
3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscriçõesdeverão ser feitas exclusivamente
por meio do link
htlp$;

no período de 30 (trinta) dias úteis

a contar de 9 horas do primeiro dia útil subsequenteao da publicação deste edital no Diário
Oficial do Estado (DOE), até 23 horas e 59 minutos do último dia do prazo de inscrição.

3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por meio do sistema de inscrição,
requerimento dirigido à Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, contendo nome,
domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:

a) prova de que é portador do título de doutor de validade nacional. Para fins de inscrição, o
candidato poderá apresentar apenas a Ata da defesa de sua Tese de Doutorado, ou
documento oficial equivalente, sendo que a comprovação do título de Doutor será exigida por

ocasião da admissão. O candidato que tenha obtido o título de Doutor no exterior, caso
aprovado, deverá obter, durante o período probatório, o reconhecimento do referido título para
fins de validade nacional, sob pena de demissãol
b) documento de identificação pessoal. em cópia (pdf. máximo 10MB)

2
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c) um exemplarde memorial.em forma digital (pdf, máximo 10MB),com o relato das atividades
realizadas e a comprovação dos trabalhos publicados e demais informações, que permitam
avaliação dos méritos do candidato, a saber:

c.l . títulos universitáriosl
c.2. curriculum vitae et studiorum:
c.3. atividades científicas, didáticas e profissionaisl
c.4. títulos honoríficos:

c.5. bolsas de estudoem nível de pós-graduaçãol
c.6. cursos frequentados, congressos, simpósios e seminários dos quais participou.
d) um exemplar ou cópia de cada trabalho ou documento mencionado no memorial, em forma
digital (pdf, máximo 1 0MB cada);

3.2.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o
encerramento das inscrições.
3.2.2. O candidato portador de necessidades especiais, temporária ou permanente, que
precisar de condições especiais para se submeter às provas deverá solicita-las por escrito
no momento da inscrição, indicando as adaptações de que necessita.
3.2.3. No ato da inscrição o candidato poderá manifestar por meio do sistema de inscrição
a intenção de realizar as provas na língua inglesa. Os conteúdos das provas realizadas
nas línguas inglesa e portuguesa serão os mesmos.

3.2.4. A Unicamp não se responsabiliza por solicitação de inscrição pela internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,

congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem
a transferência de dados.

3.2.5. Após realizar a inscrição no link indicado no item 3.1, com envio dos documentos
solicitados, o candidato confirmará a inscrição e receberá um protocolo de recebimento de
seu pedido de inscrição.

3.3. Recebida a documentação e satisfeitas as condições do edital, a Secretaria da Unidade

encaminhará o requerimento de inscrição com toda a documentação à Diretora do Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas, que a submeterá ao Departamento ou a outra instância

competente.definida pela Congregaçãoda Unidade a que estiver afeta a(s) área(s) em
concurso, tendo este o prazo de 15 dias para emitir parecer circunstanciado sobre o assunto

3.3.1. O parecer de que trata o subitem anterior será submetido à aprovaçãoda
Congregação da Unidade, instância que deliberará sobre o deferimento de inscrições
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3.3.2. A Unidade divulgará no sítio www.ifch.unicamp.br/dantropoa deliberação da
Congregação referente às inscrições e composição da Comissão Julgadora

3.4. Os candidatos que tiveram os requerimentosde inscrição deferidos serão notificados a
respeito da composição da Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário
fixado para as provas e do local de sua realização, por meio de edital a ser publicado no Diário
Oficial do Estado e divulgado no sitio www.ifch.unicamp.br/dantropo, com antecedência mínima

de 20 (vinte) dias úteis do iníciodas provas
3.5. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério da Unidade, por igual período,
devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado até o dia do encerramento das inscrições.
3.6. A critério da Unidade, o prazo de inscrições poderá ser reaberto, por igual período, até o
final do dia útil imediatamente posterior ao do encerramento das inscrições.

4. DA COMISSÃOJULGADORA
4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco) membros titulares e 03 (três)
suplentes, portadores, no mínimo, do Título de Doutor, cujos nomes serão aprovados pela
Congregação da Unidade, e sua composição deverá observar os princípios constitucionais, em
particular o da impessoalidade

4.1.1. Pelo menos 02 (dais) membros da Comissão Julgadora deverão ser externos à
Unidade ou pertencer a outras instituições.

4.2. Caberá à Comissão Julgadora examinar os títulos apresentados, conduzir as provas do
concurso e proceder às arguições a fim de fundamentar parecer circunstanciado, classificando
os candidatos.

4.3. A Comissão Julgadora será presidida pelo membro da Unidade com a maior titulação. Na
hipótese de mais de um membro se encontrar nesta situação, a presidência caberá ao docente
mais antigo na titulação.

5. DAS PROVAS
5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso l);

b) prova de títulos (peso 2);
o) prova de arguição (peso l)l
d) prova didática (peso l)l

5.2. Na definição dos horários de realização das provas será considerado o horário oficial de
Brasília/DF.

5.2.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da hora fixada para o seu início.
5.2.2. Não será admitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o
horário fixado para o seu início.
5.3. O não comparecimento à$ provas, por qualquer que seja o motivo, caracterizará

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do certame
5.4. Havendo provas de caráter eliminatória, estas devem ocorrer no início do concurso e seus
resultados divulgados antes da sequência das demais provas.

5.4.1. Participarão das demais provas apenas os candidatos aprovados nas provas
eliminatórias.
Prova escrita
5.5. A prova escrita versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, relativa ao conteúdo
do programa das disciplinas ou conjunto de disciplinas em concurso.
5.5.1. Na início da prova escrita, a Comissão Julgadora fará a leitura da(s) questão(ões).

concedendoo prazo de 60 (sessenta) minutos para que os candidatos consultem seus
livros, periódicos ou outros documentosbibliográficos,na forma impressa,excluindo-seo
acesso a equipamentos eletrõnicos e à internet.

5.5.2. Findo o prazo estabelecidono item 5.5.1. não será mais permitidaa consultade
qualquer material. e a prova escrita terá início, com duração de 04 (quatro) horas para a
redaçáo da(s) resposta(s)

5.5.3. As anotações efetuadas durante o período de consulta previsto no item 5.5.1
poderão ser utilizadas no decorrer da prova escrita, devendo ser rubricadas por todos os
membros da Comissão Julgadora e anexadas na folha de resposta.
5.5.4. A prova escrita seguirá as seguintes regras, previstas pela unidade no Parecer da
Congregação/IFCH n' 036/2014:
a) a prova escrita terá caráter eliminatória e classificatório, independente do número de
candidatosl

b) A critério da Comissão Julgadara, poderá ser solicitada aas candidatas a leitura pública
da(s) resposta(s) à(s) questão(ões) da prova;
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B) Após a atribuição das notas, o resultado da prova escrita será imediatamente
proclamado pela Comissão Julgadora em sessão públicas

d) Serão aprovados os candidatos que obtiverem notas iguais ou superiores a 07 (sete) de.
no mínimo, 03 (três) dos 05 (cinco) examinadoresl
5.5.5. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a lO (dez) à prova escrita.

Prova de títulos
5.6. Na prova de títulos a Comissão Julgadora apreciará o memorial elaborado e comprovado
pelo candidato no ato da inscrição.

5.6.1. Os membros da Comissão Julgadora terão o prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas para emitir o julgamento da prova de títulos.
5.6.2. Cada examinador atribuirá uma nota de 0 (zero) a IO (dez) à prova de títulos

Prova de arguição

5.7. Na prova de arguiçãoo candidatoserá interpeladopela ComissãoJulgadorasobre a
matéria do programa da disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso e/ ou sobre o
memorial apresentado na inscrição.

5.7.1. Na prova de arguição cada integrante da Comissão Julgadora disporá de até 30
jtrinta) minutos para arguir o candidato que terá igual tempo para responder às questões
formuladas

5.7.2. Havendoacordo mútuo, a arguição poderá ser feita sob a forma de diálogo,
respeitando, porém. o limite máximo de 01 (uma) hora para cada arguição
5.7.3. Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao candidato nota de 0 (zero) a lO (dez)
Prova didática

5.8. A prova didática versará sobre o programa de disciplina ou conjunto de disciplinas em
concurso (Anexo 1)e nela o candidato deverá revelar cultura aprofundada no assunto

5.8.1. A matéria para a prova didática será sorteada com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência, de uma lista de lO (dez) pontos. organizada pela Comissão Julgadora

5.8.2. A prova didática terá duração de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) minutos, e nela o
candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado, vedada a simples leitura do texto da
aula, mas facultando-se, com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, diapositivos ou outros recursos pedagógicos
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utilizáveis na exposição.
5.8.3. Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao candidato nota de 0 (zero) a lO (dez)

5.9 As provas orais do presente concurso público serão realizadas em sessão pública. É
vedado aos candidatos assistir às provas dos demais candidatos

5.10. A Comissão Julgadora poderá ou não descontar pontos quando o candidato não atingir o

tempo mínimo ou exceder o tempo máximo pré-determinadopara as provas didática e de
arguição
6. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS

6.1. As provas de títulos, arguição, didática e escrita terão caráter classificatório.
6.1.1. A prova escrita terá caráter eliminatória, independente do número de candidatos.

6.1.1.1. Na hipótese da prova escrita ter caráter eliminatório, deverá ser observado o
seguinte procedimento:
a) ao final da prova escrita cada examinador atribuirá ao candidata uma nota de 0 (zero) a
lO (dez), considerando o previsto no item 5.5. deste editall
b) após a atribuição das notas, o resultado da prova escrita será imediatamente

proclamado pela Comissão Julgadora em sessão públicas
c) serão considerados aprovados na prova escrita com caráter eliminatória os candidatos

que obtiveremnotas iguaisou superlaresa 07 (sete),de, no mínimo,03 (três) dos 05
(cinco) examinadores;

d) somente participarão das demais provas do concurso público os candidatos aprovados
na prova escritas

e) as notas atribuídas na prova escrita por cada um dos examinadores aos candidatos

aprovadosserão computadasao final do concurso público para fins de classificação,nos
termos do item 6.3 deste edital
6.2. Ao final de cada uma das provas previstas no subirem 5.1. deste edital, cada examinador

atribuiráao candidatouma nota de 0 (zero) a lO (dez)

6.2.1. As notas de cada prova serão atribuídas individualmentepelos integrantesda
Comissão Julgadora em envelope lacrado e rubricado, após a realização de cada prova e
abertos ao final de todas as provas do concurso em sessão pública.
6.2.2. Caso a prova escrita não tenha caráter eliminatório, as notas atribuídas nesta prova
deverão ser divulgadas no final do concurso, nos termos do subitem 6.2.1
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6.3. A nota final de cada examinador será a média ponderada das notas atribuídas por ele ao
candidato em cada prova.

6.3.1. Cada examinador fará uma lista ordenada dos candidatos pela sequência
decrescente das notas finais. O próprio examinador decidirá os casos de empate, com
critérios que considerar pertinentes.

6.3.2. As notas finais serão calculadas até a casa dos centésimos, desprezando-se o
algarismo de ordem centesimal, se inferior a cinco e aumentando-se o algarismo da casa

decimal para o número subsequente, se o algarismo da ordem centesimal for igual ou
supenor a cinco

6.4. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, depois de divulgadas as notas e apurados
os resultados, emitirá parecer circunstanciado sobre o resultado do concurso justificando a
ndicação feita, do qual deverá constar tabela e/ou textos contendo as notas, as médias e a
classificação dos candidatos. Também deverão constar do relatório os critérios de julgamento
adotados para avaliação de cada uma das provas. Todos os documentos e anotações feitas

pela Comissão Julgadora para atribuição das notas deverão ser anexados ao processo do
concurso público.

6.4.1. Ao relatório da Comissão Julgadora poderão ser acrescentados relatórios individuais
de seus membros.
6.5. O resultado do concurso será imediatamente proclamado pela Comissão Julgadora em
sessão pública

6.5.1. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos
examinadores, nota final mínima sete
6.5.2. A relação dos candidatos habilitados é feita a partir das listas ordenadas de cada
examinador.
6.5.3. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior número de indicações em
primeiro lugar na lista ordenada de cada examinador.

6.5.4. O empate nas indicações será decidido pela Comissão Julgadora, prevalecendo
sucessivamente a maior média obtida na prova didática e a maior média obtida na prova
de títulos. Persistindo o empate a decisão caberá, por votação, à Comissão Julgadora. O
Presidente terá voto de desempate, se couber.
6.5.5. Excluindo das listas dos examinadores o nome do candidato anteriormente
selecionado, o próximo classificado será o candidato que obtiver o maior número de
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indicações na posição mais alta da lista ordenada de cada examinador.

6.5.6. Procedimento idêntico será efetivado subsequentemente até a classificação do
último candidato habilitado.
6.6. As sessões de que tratam os itens 6.2.1 e 6.5 deverão se realizar no mesmo dia em
horários previamente divulgados.

6.7. O parecer da Comissão Julgadora será submetido à Congregação do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas, que só poderá rejeita-lo em virtude de vícios de ordem formal, pelo voto
de 2/3 (dois terços) de seus membros presentes.
6.8. O resultado final do concurso será submetido à apreciação da Câmara Interna de

Desenvolvimentode Docentes (CIDD). e encaminhada à Câmara de Ensino, Pesquisa e
Extensão(CEPE) para deliberação
6.9. A relação dos candidatos aprovados será publicada no Diário Oficial do Estado, com as
respectivas classificações

7. DA ELIMINAÇÃO
7.1. Será eliminado do concurso público o candidato que:

a) Deixar de atender às convocações da Comissão Julgadora;
b) Não comparecer ao sorteio do ponto da prova didátical
c) Náo comparecer a qualquer uma das provas, exceto a piava de títulos
8. DO RECURSO
8.1. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado do concurso, exclusivamente de
nulidade, ao Conselho Universitário. no prazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar da publicação
prevista no item 6.9 deste edital.
8.1.1. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Geral da UNICAMP

8.1.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrõnico.
8.1.3. Recursos extemporâneos não serão recebidos.
8.2. O resultado do recurso será divulgado no sítio eletrõnico da Secretaria Geral da
UNICAMP (ww

sg:uljcamD.br)

9. DAS DISPOSIÇOES FINAIS

9.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
9
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qualquer espécie de desconhecimento.
9.2. As convocações, avisos e resultados do concurso serão publicados na Diário Oficial do

Estadoe estarãodisponíveis
no sítio www.ifch.unicamp.br/dantropo,
sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato o seu acompanhamento

9.3. Se os prazos de recurso terminarem em dia em que não há expediente na Universidade,
no sábado, domingo ou feriado, estes ficarão automaticamente prorrogados até o primeiro dia
útil subsequente.

9.4. O prazo de validade do concurso será de 02 ano(s), a contar da data de publicação no
Diário Oficial do Estado da homologação dos resultados pela CEPE, podendo ser prorrogado
uma vez, por igual período.

9.4.1. Durante o prazo de validade do concurso poderão ser providos os cargos que
vierem a vagar, para aproveitamento de candidatos aprovados na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso
9.5. A critério da Unidade de Ensino e Pesquisa, ao candidato aprovado e admitido poderão ser
atribuídas outras disciplinas além das referidas na área do concurso, desde que referentes à
área do concurso ou de sua área de atuação.
9.6. O candidato aprovado e admitido somente será considerado estável após o cumprimento
do estágio probatório, referente a um período de 03 (três) anos de efetivo exercício, durante o
qual será submetido à avaliação especial de desempenho, conforme regulamentação prevista
pela Universidade.
9.7. Até 60 (sessenta) dias após a publicação da homologação do concurso o candidato poderá
solicitar a retirada dos memoriais (item 3.2. "c" e "d") entregues no ato da inscrição e que não
foram utilizados pela Comissão Julgadora, mediante requerimento protocolado na Secretaria do
Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Após este prazo,
se não retirados, os memoriais serão descarnados
9.8. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação CONSU-A-30/13,
e, Resolução Interna da Congregação, que estabelece os requisitos e procedimentos internos
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas para a realização dos concursos.
9.8.1.

Cópia

da

Deliberação

CONSU-A-30/13

poderá

ser

obtida

no

sitio

www.sg.unicamp.br ou junto à Secretaria do Departamento de Antropologia do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, que poderá prestar quaisquer outras

informações

relacionadas ao concurso público.
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9.9. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações. atualizações ou acréscimos

enquantonão consumadaa providênciaou eventoque lhes disserrespeito.até a data de
convocaçãopara a prova correspondente,circunstância que será mencionadaem Edital ou
Aviso a ser publicado
9.10. Qualquer alteração nas regras de execução do concurso deverá ser objeto de novo Edital
Anexo l

Programa da Disciplina
HZ360 - Antropologia 111:
Teorias e Experimentações Etnográficas

EmSli!!a:O objetivo desta disciplina é permitir aos alunos compreender a antropologia a partir
da prática etnográfica. Trata-se de disponibilizar

aos alunos a leitura de etnografias

antropológicas recuperando o arco de discussões sobre o fazer etnográfico.

Prearama: A moderna antropologia, constituída nas primeiras décadas do século passado,
elegeu como seu foco de análise preferencial as sociedades ditas tradicionais que, certificavase, em seu relativo isolamento e circunscrição sociológica e cultural, poderiam ser estudadas
em sua totalidade. Impulsionada pela "revolução" malinowskiana, o fazer etnográfico constituise como a base fundamental para a disciplina pensada nestes termos. As gerações seguintes
de antropólogos e antropólogas acabaram por chamar atenção para alguns dos limites do
método etnográfico praticado antes da Segunda Guerra, ao propor o alargamento das questões
referentes a análise inter-cultural, ao mesmo tempo em que viu-se necessário compreender
estruturas mais amplas em jogo em um contexto pesquisado - o que resultaria na crítica aos
modelos de cultura e organização social em equilíbrio. Já não se podia mais, com uma maior
aproximação do método histórico pela antropologia, mas sobretudo pela incorporação de uma
atitude política crítica ampla, que incluía a própria sociedade do etnógrafo e as condições do

encontro etnográfico, considerar da mesma maneira conceitos como "autenticidade" e
tradição''. A crítica acirrou-se nas décadas de 1980 e 1990, possibilitada intelectuais que
nfluenciados por esta geração intermediária, lançaram as bases para um questionamento autoreflexivo sem precedentes do próprio fazer antropológico - sendo que a prática etnográfica
ocupou lugar central neste processo. A própria possibilidade de produção do conhecimento em
contextos em que o trabalho é realizado, transpassado por estruturas de poder, bem como por
considerações epistemológicas e textuais, foi colocada em questão -- o que significou mesmo a
reflexão sobre o alcance da análise antropológica. Conflito, processos, possibilidade de

tradução, questões do campo acadêmico, são temas os quais a antropologia precisou lidar
para, não só dar conta de novas realidades de pesquisa, como re-visitar antigas práticas, de
modo a atualizar os debates de teoria social. Observa-se uma constante revalorização teórica e
11
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metodológica, resultado da atenção e da tensão constantes entre os pressupostos teóricos
adotados e os ajustes decorrentes da experimentação etnográfica, tais como vislumbradas por
Malinowski e retomadas de outras formas nas décadas seguintes: a forte base teórica
imprescindível não implicou na impossibilidade de sua revisão. Desta maneira, o objetivo do
curso será apresentar alguns dos debates centrais de forma a estimular a reflexão acerca deste
percurso histórico enfrentado pela antropologia, através da leitura e discussão de textos-chave
deste processo. Serão apresentados, inicialmente, alguns textos que condensam uma crítica e
um desenvolvimentodos modelos clássicos da antropologia. Em seguida está proposta uma
discussão acerca da constituição de uma reflexividade antropológica, com ênfase na política da
alteridade e na política do encontro etnográfico. Por fim, serão apresentados alguns exemplos
dos debates atuais da disciplina, a fim de apontar para as inúmeras possibilidades de reflexão
antropológica atual
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Campinas, 25 de outubro de 2021

DH .ne 060/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento à Congregação do Parecer Final sobre o
resultado do processo seletivo sumário para contratação emergencial, por tempo determinado.
de Professor Doutor, no nível MS-3.1, em RTPIRegime de Turno Parcial -- 12 horas semanais),

da Carreira do Magistério Superior, pelo regime da Consolidaçãodas Leis do Trabalho

vinculada
ao RegimeGeralde Previdência
Social,nos termosdo $13 do artigo40 da
ConstituiçãoFederal,por um período de l jum) ano, na área de Teoria da História, para a
disciplina HH910 - Tópicos Especiais em Teoria da História 1,do Departamento de História, para
aprovação (processo 09 P 20420/20211

Informamos que o referido parecer foi aprovado em reunião do Departamento
de História de 20/10/2021

Atenciosamente.

Prof.Dr.Rllllodrigues
Chefe do Departamento de História

FCH/UNICAMP
304668

alma.Sra
Profa. Dra. Andréia Galvão
DD. Diretora do IFCH
UNICAMP

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

Telefone j19) 3521 1575 e mail; htstoria@unicamp.br
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Campinas, 25 de outubro de 2021
Ofício DH .n9 059/21
ASSUNTO:Nomeação na Parte Permanente do Quadro Docente

Senhora Direto ra

Venho, pelo presente, solicitar a nomeação na Parte Permanente do Quadro de
Docente da UNICAMP,nível MS-3, em RDIDPdo Professor Doutor Luiz Estevam de Oliveira
Fernandes, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público para Professor Doutor na área

de História da América, disciplina HH386 História da América l, (Processo Ng 09 P
14008/2020). Informamos que os recursos para atender esta nomeação, são os
disponibilizados pela vaga de número 117 do quadro de vagas docentes do IFCH.
Solicitamos ainda a aprovação do parecer do projeto que consta em anexo
Estas solicitações foram
realizada em 20/10/2021.

aprovadas pelo Departamento

de História em

Atenciosamente

H

Prof. Dr. Ru

Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP
Matrícu la

304668

llma. Sra
Profa. Dra. Andréia Galvão

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
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Parecer do Departamento de História

000019

Assunto: Parecer circunstanciado de justificativa da opção preferencial para

o RDIDPno processode contratação docente
l nteress ado:

Prof. Dr. Luiz Estevam de Oliveira Fernandes

As propostas de plano de trabalho e plano de trabalho apresentados pelo Prof. Dr. Luiz
Estevamde Oliveira Fernandesjunto ao Departamento de História da Unicamp, no Regime
de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP), contemplam todos os aspectos

necessáriose esperadospelo Departamento e pela Universidade
O docente, que tem uma carreira consolidada de 12 anos na Universidade Federal de Ouro

Preto (UFOP),apresenta um plano detalhado de atividades nas quais vislumbra-se uma

atuação comprometida e dedicada ao ensino, pesquisa, extensão e atividades
administrativas, com conexões e perspectivas internas ao Departamento, suas Linhas de
Pesquisa,e ao diálogo amplo com outros grupos de pesquisa e universidadesno paíse no
externo
ri r
De forma sintética destacamos:

1. 0 pleno compromissoe o perfil de docentee pesquisadorna áreade Históriada
América do período colonial. Trata-se de um campo historiográfico específico, com
uma sólida tradição em várias universidadese, em particular, na Unicamp que ao

longo de décadastem formado pesquisadorese docentes na área. Os estudos
americanistas envolvem debates contemporâneos como a questão indígena, os

diálogos culturais e o questionamento das epistemologias da modernidade
europeia. A proposta de pesquisa do Prof. Fernandescontempla com grande
erudição e domínio tais questões e estabelece conexões com outros campos
historiográficos, como a América do período contemporâneo, Brasil, Africa, Estados

Unidose História Moderna. A dedicaçãointegral, como se observa em sua trajetória
nstituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de História
Rua Cora Coralina, 100 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo
Campinas - São Paulo - Brasil - CEP 13083-896

Prédio da Direção - Sala 9
Secretaria - Fine:+55 (19) 3521-1575
Chefia
E
do Departamento - Fine: +55(19) 3521-1594

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
UNICAMP

DEPARTAMENTODE HISTORIA
de formação (feita na própria Unicamp), é necessáriapara um campo em que há
muitas demandas e possibilidades de pesquisa.
2.

0 000

A articulação entre as propostas de ensino, pesquisa e extensão.A disponibilidade

de oferecimentode diversasdisciplinasna graduação,para além da qual foi
concursado, a identificação de suas possíveis colaborações nas linhas de pesquisa

das programas de Pós-Graduação(PPGHe ProfHistória) e o interesso manifesto de
integrar projetos de extensão como a Olimpíada Nacional em História do Brasil
IONHB) e atividades como o Observatório Latino Americano (OLA)atestam que o
docente só terá condições de desenvolver tais ativídades em um regime de trabalho
de dedicação integral. Outas propostas e atívidades são destacadas pelo docente,

como a participação de grupos de pesquisa e as conexões com pesquisadoresde
outras universidades
3

A proposta de uma pesquisa original e instigante que, certamente, impactará nas
narrativas sobre o período colonial. As referências teóricas o debate historiográfico
proposto

no projeto

intitulado

"A maravilha

e o monstruoso:

racionalidade,

expectativa e hierarquizaçãode saberesna primeira modernidade" indicam o perfil

de uma pesquisaconsistente, inovadora e com sólidas conexõescom o debate
historiográfico atual e uma extensa rede de pesquisadoresem grandes centros de
pesquisa

4

A formação de quadros, o compromisso com publicações, difusão das pesquisas e as

conexões internacionais são outros pontos de destaque no plano de atividades.
Algumas das pesquisas do docente, que como mencionado estava ligado à UFOP,se

desdobrarão em resultados a serem publicados em período breve, além de outras
propostas que envolvem docentes e pesquisadores da própria Unicamp e de outras
IES.Pelo perfil apresentado, o prof. Luiz Estevam Fernandes de Oliveira tem uma

capacidade extraordinária de liderar grupos e projetos e, sobretudo, fazê-lo com

grande diligência e com resultadosvaliosos para o debate intelectual e
historiográfico, tanto nas publicações apresentadas até o momento e naquelas

nstituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de História
Rua Cora Coralina, 100 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo
Campinas - São Paulo - Brasil - CEP 13083-896
Prédio da Direção - Sala 9

Secretaria- Fone:+55(19) 3521-1575
Chefia do Departamento - Fode: +55(19) 3521-1594
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sinalizadascomo propostas futuras, como nas propostas de organização de

atívidades
eparticipação
em
seminários
eeventos
noBrasil
enoexterior. 00002i
5. A disponibilidade para contribuir, se necessário, com as atividades administrativas

no Departamento, no IFCHe na Unicamp
Portanto, considerando-se a abrangência e relevância do projeto e a aprovação em

concurso público recém-concluído,o Departamentode História apoia o prometoe
recomendaa da contratação do pesquisador em regime de trabalho apropriado ao alcance
da atuação profissional aqui analisada

Unicamp,25 de outubro de 2021

nstituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de História

Rua Cora Coralina, 100 - Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo
Campinas - São Paulo - Brasil - CEP 13083-896

Prédio da Direção - Sala 9

Secretaria- Fine: +55 (].9)3521-1575
Chefia do Departamento - Fone: +55(19) 3521-1594
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Campinas, 27 de Outubro de 2021

O.ócio DA/IFCH n' 047/2021

Ilha. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Galvãa

Diretora - IFCH
UNICAMP

Encaminho para apreciação da Congregação do IFCH, os pareceres da Coordenação de
Graduaçãoem CiênciasSociais/IFCH,elaborado pelo Prof. Dr. Pedra Peixoto Ferreiro, da Comissãode
Pós-Graduação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/IFCH, elaborado pela Profa.

Dra. lsadora Lins trança e do Departamento de Antropologia/IFCH. elaborado pelo Prof. Dr. Antonio
Roberto Guerreiro júnior, referentes ao Relatório de Atividades Docente (RAD) apresentado pela Profa
Dra. NASHIELI CECILIA RANGEL LOERA, correspondente ao período de 01/12/2017 a 30/11/2020.

Informo ainda que a prazo de entrega do relatório foi estendido de 31/12/2020 para
31/08/202 1, porque a docente estava afastada.
Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.
Matrícula ne 304259
Chefe do Departamento de Antropologia

IFCH / UNICAMP

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

Telefones(19) 3521 1572 e-mail; dalltropo@unicalnp.br
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Conclusão: .Aprovado

Comentários
O Relatório de Atividades Docente de Nashieli Cecilia RangemLogra evidencia sua importante
dedicação ao IFCH, e à Unicamp, entre dezembro de 2017 e novembro de 2020. Este parecer se
voltará para suasatividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.

No que se refere à docência,a docente ministrou 4 disciplinas de Graduaçãono total, sendo:3
oferecimentos da HZ460, obrigatória pma a Ênfase AA(turinas

A e B no 2S2019 e turma B no

2S2018, ocasião do primeiro ofercimento desta disciplina pela docente); e l oferecimento da eletiva

HZ067 no 2S2017.A docentedestacoua importância da disciplina "HZ067 -- Antropologia Rural"
no estabelecimento de vínculos de orientação com estudantesde Graduação, ligados às temáticas de
suaspesquisas
No que se refere a atividades de orientação, a docente concluiu a orientação de 4 pesquisas de
Iniciação CientíHlca(IC) no período(3 delas com bolsa PIBIC/CNPq). Merece destaque o fato de
que uma dessas orientações recebeu prêmio de mérito científico no m7
Congresso de Iniciação
Cienrz@cada t/mica/np. Mais especificamente no campo das orientações ligadas à docência na

Graduação, a docente supervisionou a atuação de 4 PEDs e l PAD no período, tendo a maior parte

delesateado nas 2 tumias da HZ460 no 2S2019. A docente destacou.em seu relatório. o efeito
dinamizador que tiveram essesPEDE e PAD que atearam na HZ460 no 2S2019, por terem temas
distintos de pesquisa e, assim, oferecerem contribuições variadas para as aulas.

A docente destacou em seu relatório a integração que buscou promover entre suas atividades na

Graduaçãoe na Pós-Graduação-- envolvendo estudantesde Graduaçãoem disciplinas de Pós, e
também estudantesde Pós(e até dois Pós-Doutorandos) em disciplinas de Graduação , assim como
o papel do Centro de Estudos Rurais(CERES) como elemento relevante nessa interí'ace. Merece
também destaque a qualidade do vínculo de pesquisa que a docente foi capaz de estabelecercom
suas orientandas de IC, duas das quais ingressaram no Mestrado sob sua orientação no período.

O relatório lista ainda o envolvimento da docente em 19 Projetos de Ensino -- com destaquepara
'Impactos e perdas de direitos no mundo rural brasileiro" e "Organizac,a-'o dos acervosRURISCERES", que envolvem diretamenteestudantesde Graduaçãocomo bolsistasSAE -- e na
organização de dezenasde eventos e cursos de curta duração vinculados à Graduação, e destaca a
participação da docente no episódio "Lona, lutas e andorinlaas" , do podcast -JUzfnda/"ézí,
relevante

como material didático de Graduação(em especial no ensino online, imperativo durante o período
pandêinico que se estende desde o IS2020)

Por todo o trabalho realizado pela docente durante o período, em especial no que envolve o Curso de
Graduação, recomendo a aprovação do relatório.

PEDROPEIXOTO FERREIRA
IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Rclatório dc Atividadcs Docente
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Conclusão: 4prov'ado

Comentários
A docente Nashieli Rangel Loera é professora permanente em dois programas
de pós-graduação vinculados ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas IFCH. No Programa de Pós-Graduaçãoem Antropologia Social, a docente está
vinculada a duas linhas de pesquisa: "Transformações e Conflitos
Contemporâneos" e "Etnologias". No Programa de Pós-Graduaçãoem Ciências
Sociais, a docente vincula-se à linha de pesquisa "Processos sociais,
dentidades e representações do mundo rural". No PPGAS,vale mencionar que
a docente desempenhou função de coordenação do Programa de agosto de
2017 a julho de 2019, assumindo também atividades de docência bastante
ntensas no período, como atribuição do cargo
O pertencimento aos dois programas, em diferentes linhas de pe?quisa,
demonstra ainda a relevância do trabalho de pesquisa e orientação
desenvolvido pela docente nos temas relacionados a territorialidades,
temporalidades, modos de vida das populações do campo e demanda social
coletiva e sua relação com o Estado. No período referente ao relatório, o
trabalho da docente destaca-sena orientação de pesquisadoresde diferentes
níveis, bem como no âmbito do ensino de pós-graduação, assim como de
atividades administrativas
No período do relatório, a docente ministrou oito disciplinas.na pós-graduação!
além de cinco disciplinas de leituras dirigidas para orientandos, compreendendo
alunos dos dois programas de pós-graduação nos quais participa, num total de
18 turmas e 141 alunos. O elevado número de turmas, disciplinas e alunos é
correspondente também à sua atuação na coordenação do PPGASno período. A
docente orientou, no período, 2 doutorados, 4 mestrados e 3.iniciações
científicas. Supervisionou 2 pós-doutorados. Uma das teses defendidas no
período foi indicada pelo PPGCSao Concurso Brasileiro ANPOCS de Melhor Tese
e Dissertação em Ciências Sociais, importante prêmio da área. Nashieli R. Loera
participou de 22 bancasde defesa de mestrado e doutorado no períodosbem
como de 13 bancasde qualificação. Participou,ainda, de processoseletivo para
doutorado (1) e para mestrado (1). Em andamento, encontram-.se6
. .
doutorados, 2 mestrados e l pós-doutorado sob sua orientação/supervisão. Os
dados rever'am uma atuação comprometida e de qualidade na formação de
alunos de pós-graduação.
Destacam-se também os financiamentos Fapesp, sendo que ll dos projetos
orientados pela docente foram agraciados com bolsas da agência, além de dois
financiamentos BEPEpara pesquisa no exterior e uma bolsa de doutorado da
instituição colombiana ColCiências.A docente coordena ainda projeto de
nternacionalização da CAPESna unidade (Capes-Print "Metodologia e ensino:
desafios e inovações nas Ciências Sociais"), voltado para a inovação no ensino
e pesquisa de pós-graduação. No âmbito do projeto, recebeu dois,professores
visitantes, de Portugal e França, que ministraram cursos para .a pó.s-graduação.
São projetos que atestam o caráter inovador das iniciativas lideradas pela
docente

Essaatuação repete-se no âmbito da organização de eventos( pelo menos 30
eventos em que' a docente atuou como organizadora, refletindo també.m a.
atuação na coordenação no PPGAS.Destacam-se, no período, a organização de
duas aulas inaugurais com vistas à internacionalização.do Programa. com
convidadosda Universidadede Utretch e da EHESS-Collegede France.

Relatório dc Ativídadcs Doccntc
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A internacionalização também é uma marca da atuação em pesquisa da
docente. que realizou período de pós-doutorado no IEA-Nantes (Fiança), entre
outubro 2020 e junho de 2021, no âmbito do projeto "Terras, trocas e
consideração: a produção cotidiana do território"..O período foi realizado com
financiamento Fapesp e com financiamento do próprio IEA-Nantes

000025

A dedicação à pesquisa reflete-se na produção da docente, com 2 artigos
publicados em periódicos internacionais e 2 capítulos de livros, alguns deles
resultado da participação e apresentação de trabalhos em eventos nacionais e
internacionais. A docente manteve-se atuante, portanto, também na produção
de artigos, capítulos e trabalhos, em diversos itens com produção acima da
média no contexto do IFCH. mesmo com sua dedicada atuação na gestão de
programa de pós-graduação no período. Ainda, como resultado do estág.iopós
doutoral, submeteu diferentes artigos a periódicos qualificados no período,
como consta em seu relatório de atividades.

Pelosmotivos acima elencados, considero o relatório apresentado pela docente
como aprovado. Destaco o compromisso com atividades de pesquisa. ensino e
gestão universitária no âmbito da pós-graduação, bem como sua destacada
contribuição no seu campo de atuação. Nashieli Rangel Loera,.por fi.m. tem
contribuído de forma dedicada e solidária aos colegas no cotidiano da pósgraduação no IFCH.
ISADORA LINS FRANCA
[FCH/DA INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: .Aprovado

Comentários
A docente Nashieli Rangel Loera é professora permanente em dois programas de pós-graduação
vinculados ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- IFCH. No Programa de Pós-Graduação em

Antropologia Social, a docente está vinculada a duas linhas de pesquisa: "Transformações e Conflitos
Contemporâneos" e "Etnologias". No Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a docente
vincula-se à linha de pesquisa "Processos sociais, identidades e representações do mundo rural". No
PPGAS, vale mencionar que a docente desempenhou função de coordenação do Programa de agosto
de 2017 a julho de 2019, assumindo também atividades de docência bastante intensas no período,
como atribuição do cargo
O pertencimento aos dois programas, em diferentes linhas de pesquisa, demonstra ainda a relevância
do trabalho de pesquisa e orientação desenvolvido pela docente nos temas relacionados a
territorialidades, temporalidades, modos de vida das populações do campo e demanda social coletiva
e sua relação com o Estado. No período referente ao relatório, o trabalho da docente destaca-se na
orientação de pesquisadores de diferentes níveis, bem como no âmbito do ensino de pós-graduação,
assim como de atividades administrativas
No período do relatório, a docente ministrou oito disciplinas na pós-graduação, além de cinco
disciplinas de leituras dirigidas para orientandos, compreendendo alunos dos dois programas de pósgraduação nos quais participa, num total de 18 turmas e 141 alunos. O elevado número de turmas
disciplinas e alunos é correspondente também à sua atuação na coordenação do PPGAS no período
A docente orientou, no período, 2 doutorados, 4 mestrados e 3 iniciações científicas. Supervisionou 2
pós-doutorados. Uma das teses defendidas no período foi indicada pelo PPGCS ao Concurso
Brasileiro ANPOCS de Melhor Tese e Dissertação em Ciências Sociais, importante prêmio da área.
Nashíelí R. Loera participou de 22 bancas de defesa de mestrado e doutorado no período, bem como
de 13 bancas de qualificação. Participou, ainda, de processo seletivo para doutorado (1 ) e para
rrestrado (1). Err andamento, encontram-se 6 doutorados, 2 mestrados e l pós-doutorado sob sua
orientação/supervisão. Os dados revelam uma atuação comprometida e de qualidade na formação de
alunos de pós-graduação.
Destacam-se também os financiamentos Fapesp, sendo que 1 1 dos projetos orientados pela docente
foram agraciados com bolsas da agência, além de dois financiamentos BEPE para pesquisa no
exterior e uma bolsa de doutorado da instituição colombiana ColCiências. A docente coordena ainda
projeto de internacionalização da CAPAS na unidade (Capas-Print "Metodologia e ensino: desafios e
inovações nas Ciências Sociais"), voltado para a inovação no ensino e pesquisa de pós graduação
No âmbito do projeto, recebeu dois professores visitantes, de Portugal e França, que ministraram
cursos para a pós-graduação. São projetos que atestam o caráter inovador das iniciativas lideradas
pela docente
Essa atuação repete-se no âmbito da organização de eventos, pelo menos 30 eventos em que a
docente atuou como organizadora, refletindo também a atuação na coordenação no PPGAS
Destacam-se, no período, a organização de duas aulas inaugurais com vistas à internacionalização do
Programa, com convidados da Universidade de Utretch e da EHESS-College de France
A internacionalização também é uma marca da atuação em pesquisa da docente, que realizou período
de pós-doutorado no IEA-Nantes (França), entre outubro 2020 e junho de 2021 , no âmbito do prometo
Terras, trocas e consideração: a produção cotidiana do território". O período foi realizado com
financiamento Fapesp e com financiamento do próprio IEA-Nantes.
A dedicação à pesquisa reflete-se na produção da docente, com 2 artigos publicados em periódicos
nternacionais e 2 capítulos de livros, alguns deles resultado da participação e apresentação de
trabalhos em eventos nacionais e internacionais. A docente manteve-se atuante, portanto, também na
produção de artigos, capítulos e trabalhos, em diversos itens com produção acima da média no
contexto do IFCH, mesmo com sua dedicada atuação na gestão de programa de pós-graduação no
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qualificados no período, como consta em seu relatório de atividades.

000027

Pelos motivos acima elencados, considero o relatório apresentado pela docente como aprovado.
Destaco o compromisso com atividades de pesquisa, ensino e gestão universitária no âmbito da pósgraduação, bem como sua destacada contribuição no seu campo de atuação. Nashieli RangemLoera,
por fim, tem contribuído de forma dedicada e solidária aos colegas no cotidiano da pós-graduação no
IFCH

]OANA CABRAL DE OLIVEIRA
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Comentários
O relatório demostra um desempenhoacadêmico excelente pela professora Nashieli Logra,
compreendendo atividades de ensino, pesquisa e administração:N! graduaçag, ?.docente
oferÉlceu4 disciplinas no total, orientou 4 ICs, supervisionou4 PEDs e l PAD. Na pósgradução,minisüou 8 disciplinas no período. OrÜntou 2 doutoradose 4 mesüados,e
supervisionou 2 pós-doutorados. Em andamento, encontram-se 6 doutorados,.2 mestrados e
l pós-doutorado sob sua orientação/supervisão. Deve-se destacarque, no.l?eríodo,a docente
foi coordenadora do PPGAS. Quanto ã sua produção cientíÊlca, foram publicados 2 al:figos e
periódicos e 2 capítulos de livros. Destaca-se,portanto, uma docente com excelente atuação
êm todas as áreas, empenhada em suas atividades de ensino e pesquisa, e intensamente
comprometida

com a instituição.

ANTONIO ROBERTOGUERREIROJUNIOR
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO
DEFILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO
DE CIÊNCIA POLÍTICA

UNICAMP
e C íênciasfjumanas

Campinas, 25 de outubro de 2021

000029

OF. DCP/IFCH n9 036/21

Proc. Ol-P-5518/1983
llma. Sra
Profa. Dra. ANDRÉIA GALVÃO

DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

SenhoraDiretora

Pelo presente, venho solicitar as providências de V. Se no sentido de que
seja autorizado o pedido de Licença Especial para fins Técnicos, Científicos ou Culturais
ISABATICO),conforme Portaria GR Ng 347/85, ao Professor ARMANDO BOITO JUNIOR,
no período de lg/03/2022 a 31/08/2022.
Informo que este pedido de licença especial foi aprovado em reunião do
departamento de ciência política do dia 15 de setembro de 2021

Atenciosamente

Prof. Dr. Andrei Koerner
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(1913521 1573 -- e-mail: cpolltic@unicamp-br
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OF. DCP/IFCH ng 037/21

Proa. OI P-5691/1985
llma. Sra
Profa. Dra. ANDRÉIA GALVÃO

DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhora Diretora

Pelo presente, venho solicitar as providências de V. Sê no sentido de que
seja autorizado o pedido de Licença Especial para fins Técnicos, Científicos ou Culturais
ISABÁTICO), conforme

Portaria GR-N9 347/85,

ao Professor SEBASTIÃO CARLOS

VELASCOE CRUZ,no período de lg/02/2022 a 31/07/2022
Informo que este pedido de licença especial foi aprovado em reunião do
departamento de ciência política do dia 15 de setembro de 2021

Atenciosamente

Prof. Dr. Andrei Koerner
Chefe de Departamento da Ciência Política
IFCH/UNICAMP
Matr. 28539-4

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP CEP:13083-896
Telefones j19) 3521 1573 -- e-mail: cpolitic@unicamp.br
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DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
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Campinas, 25 de outubro de 2021

000031

Ofício DA / IFCH ng 044/2021
/R($.-Proa. 09 P-13335/2006)

alma. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Gaivão

Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH a solicitação de afastamento para o exterior
do Prof. Dr. RONALDO ROMULO b4ACHADO DE ALMEIDA, durante o peHodo de
g2ZianeiceZ29Z3,

para

realização

de estágio

Pós-Doutoral,

conforme

Deliberação

CONSU-A-

014/2015 e Instrução Normativa DGRHng 007/2015

O estágio será realizado junto ao Departamento de Antropologia da Universidade da
Califórnia/Berkeley, nos Estados Unidos e será parcialmente financiado caIU verba de uma bolsa da
FAPESPÍPPr processo n' ZOZ9/131S0-ó0. O projeto de pesquisa a ser desenvolvido é "Deus acima de
todos.'evangé/fios e conserradonsmo na crise brasileira". sob supewisão do Prof. Dr. Jades Holston.
Informo ainda que o afastamento do Prof. Ronaldo de Aimeida foi aprovado pelo Departamento

de Antropologia/IFCH, em reunião ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021, e o pedido de
afastamento submetido pelo docente segue em anexo.

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

Cordialmente

Matrícula

De 304259

Chefedo Departamento de Anü'opologi
mCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Col'a Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083-896
Telefones (19) 3521

UNIVERSIDADE ESTADUJ\l DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS }lUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

000032
Campinas, 25 de outubro de 2021

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PAJ{A ESTÁGIO DE PESQ{XSA NO
EXTERIOR

A Direção do IFCH/Urlicarnp
Venho solicitar meu afastamentopara a realizaçãode estágio de pesquisano

exteriorjunto ao Departamento
de Antropologiada Urliversidadeda
Califórnia/Berkeley,
nos EstadosUnidos,pelo períodode l0/01/2022a
09/01/2023(ver carta de aceite da instituição anexada ao processo).Neste
período desenvolverem
o projeto de pesquisa "Deus acima de todos: evangélicos
e conservadorismona crise brasileira" com financiamentoparcial de uma bolsa
FAPESP(BPE processo n' 2019/13130-6).

O estágiode pesquisaserá concomitantea uma licerlça-prêmio,
que
compreende o período de lO/janeiro/2022 a 09/abril/2022. Portanto, solicito

afastamentointernacional sem prejuízo de vencimentos para o período
subsequente, de l0/04/2022 a 09/01/2023. Destaco que o desenvolvimento deste

prometono exterior contribuirá para a internacionalizaçãoda produção do
Departamento de Antropologia, e dos programas de pós-graduação em
Alntropologia Social e Ciências Sociais aos quais estou vinculado, com a
publicação de artigos cientíãcos em periódicos internacionais, apresentaçãode
resultadosde pesquisaem centrosde excelênciae ampliaçãode possibilidades
de cooperação acadêmica com o Departamento de Antropologia da
Universidade da Caliíómia/Berkeley
Cordialmente

Ronaldo Romuio Machado de Almeida
Matrícula 286526

Departamento de Antropologia
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Cidade Universitária Ze$erino Vaz, Rua Coi-a Comlina, 100

Campinas/SP -- CEP: 13083-896
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000033

Ofício DA / IFCH ne 045/2021
/RÉ/.- /roc.

09-P-19654/2015)

alma.Sra.
Prata. Dra. Andréia Gaivão
Diretora - rFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminhopara apreciaçãoda Congregação/IF'CHa solicitação de afastamento para o exterior

da Profa. Dra. ARTIONKAMANUELADOESCAPIBERIBE,durante o período de IOZalar!!Z2922.-a
g9Zianeira.1292.&

para

realização

de estágio

Pós-Doutoral,

conforme

Deliberação

CONSU-A-

014/2015 e InstruçãoNormativa DGRHng 007/2015.
O estágio será realizado junto ao Departamento de Antropologia da Universidade da
Califórnia/Berkeley. nos EstadosUnidos e será parcialmente financiado com verba de uma bolsa da
FAPESP(BPF processon' z019/zezss-Jj.

O projeto de pesquisa a ser desenvolvido é "Umajronfefra

móve/. trânsito e m©raçâo índÜerza najrorzreíra Brasa/7Guíarza/rancesa", sob supervisão da Prosa. Dra.

Nancy Scheper-Hughes.

Informo ainda que o afastamentoda Profa. Artionka Capiberibefoi aprovadopelo
Departamento de Antropologia/IFCH, em reunião ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021, e
o pedido de afastamento submetido pela docente segue em anexo.

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

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio coberto Guerreiro Jr.
Matrícula ng 304259
Chefedo Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

CidadeUniversitária Zeferino Vaz, Rua CoraCora]ina, ] 00 Campinas/SP- CEP:13083-896
Telefones [19) 3521 1572 e-mail: dantropo@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIASl:HUMANAS
DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

000034
Campinas,25 de outubro de 2021

SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO PARA ESTÁGIO DE PESQUISA NO EXTERIOR

À Direção do IFCH/Unicanp

Venhosolicitar meuafastamentopara a realização de estágio de pesquisano

exterior junto ao Departamento
de Antropologia da Universidadeda
Califórnia/Bel'keley, nos Estados Unidos, pelo período de l0/01/2022 a
09/01/2023
período

(ver nafta

de aceite

desenvolverem

o projeto

da instituição
de pesquisa

anexada ao processo)-

"Uma fronteira

móvel:

Neste

trânsito

e

migração indígena na fronteira Brasil/Guiana fl-ancesa" com financiamento
parcial

0 estágio

de uma bolsa

FAPESP (BPE pl'acesso

de pesque.sa será concomitante

n' 2019/18255

1>

a uma licença-prêmio,

que compreende

o período de l0/01/2022 a 25/03/2022, acrescido de umperíodo de férias que
compreende
o período de 26/03/2022a 09/04/2022. Portanto, solicito afastanento

internaci.onalsemprejuízo de vencimentos
para o período subsequente,
de
L0/04/2022a 09/01/2023.Destacoque o desenvolvimento
deste projeto no
exterior contribuirá paraa internacionalizaçãodaproduçãodo Departamento
de
Antropologi.a,e dos programas
de pós-graduação
em AntropojogiaSocial e
CiênciasSociais aos quais estou vinculada, coma publicação de artigos
científicos em periódicos internacionais, apresentação
de resultados de
pesquisa em centros de excelência

e ampliação de possibilidades

de cooperação

acadêmi.cacom o Departamentode Antropologia da Universidadeda
Califórnia/Berkeley.
Cordialmente

onka
trícala

iberibe
306670

Departamentode Antropologia
Instituto

de Filosofia

Unir ersidade

Estadual

e Ciências

Humanas (IFCH)

de Campinas (Unicamp)

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP
13083-896Tel. 55 19 3521 1633 e-mail: çpçj@unicamp.br
hüp s://www. cpei.ifch. unia amp.br/

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE FILOSOFIA

000035
Campinas,21 de outubro de 2021
OF. DF/IFCH ng 38/2021

Ref.: Relatório de Atividades e Renovaçãode vínculo de Professor Colaborador

Senhora Diretora

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

Filosofiae CiênciasHumanas,o Relatório de Atividades do período de 01-10-2019a 30-09-2021,bem
como, solicitação de Renovaçãode vínculo para o período de 01-10-2Q21a 30-09-2023 do Prof. Dr.
.A/c/des sector

Bens/t

no Programa

de Professo! ÇolêbQtBd911.

Informo que a referida solicitação foi aprovada pela em reunião de Departamento
realizadaem 20 de outubro de 2021

Atenciosa mente

Marco Antonio Caron Ruffino
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

llm. Sra.
Profa. Dra. Andréía Galvão
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Filosofia Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.: (5519) 35211574 Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfilo@,unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

000036
Campinas,21 de outubro de 2021
OF. DF/IFCH n9 39/2021

Ref.: Relatório de Atívidades e Renovaçãode vínculo de ProfessorColaborador

Senhora Direto ra

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

Filosofiae CiênciasHumanas,o Relatório de Atividades do período de 04-10-2019a 03-10-2021,bem
como, solicitação de Renovaçãode vincula para o período de G4-10-2021o 03-10-2023, do Prof. Dr.
Zegko Z.opor/cno Programa de Professor Colaborador

Informo que a referida solicitação foi aprovada pela em reunião de Departamento
realizada em 20 de outubro de 2021

Atenciosamente

Marco Antonío Caron Ruffino
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

llm. Sra.
Profa. Dra. Andréia Galvão

DD.Diretora do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.: (5519) 3521 1574 Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfilo@.unicamp-br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

000037

Campinas, 21 de outubro de 2021
OF.DF/EFCHn9 40/2021

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregaçãodo Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, o Relatório de Atividades do período de 06-09-2019 a 05-09-2021, bem

como, solicitação de Renovaçãode vínculo para o período de 06 09 2021 a 05 09 2Q23do Prof. Dr Luiz
Bened/cto l.acenda Or/anda no Programa de Professor Colaborador.

Informo que a referida solicitação foi aprovada pela em reunião de Departamento

realizadaem 20 de outubro de 2021

Atenciosamente

Marco Antonio Caron Ruffino
Chefe da Depto. de Filosofia/iFCH
matrícula 304612

alma. Sra.

Profa.Dra.Andréia Galvão
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UniversidadeEstadualde Campinas

lstituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia -- Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.:(5519) 35211574 -- Fax:(5519) 35210121
e-mail: dep$1o@.unicamp.br
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000038
Campinas, 25 de outubro de 2021

Ofício DH .n9 063/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do relatório e
renovação na função de Professora Colaboradora de lzabel Andrade Marson (processo n9 09 P

26021/2013) a partir de 04/12/2021, por três anos
Informamos que a solicitação foi aprovada em reunião do Departamento de História
de 20 de outubro de 2021.

Atenciosamente

M

Prof. Dr. Rui Luis*Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

llma. Sra
Profa. Dra. Andréia Galvão
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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000039

OF. DCP/IFCH ng 034/21

lama. Sra.

Profa. Dra. ANDRÉIAGALVÃO
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhora Diretora
Vimos através deste, solicitar a V. Sa. as providências
necessáriaspara retificação da data de início da renovação do vínculo na função
Professor Colaborador, da Profa. Dra. Débora Maciel Alves, onde consta por

período de 02 anos, a partir 06 de novembro de 2020, constar por período de
02 anos, a partir de 08 de novembro de 2020.

Atenciosamente

Prof. Dr. Andrei Koerner
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(191 3521 1573 e-mail: cpolitic@unicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

Campinas, 25 de outubro de 2021.

Ofício DA / IFCH ng 041/2021

000040

rima. Sra.
Prosa.Dra. Andréia Galeão
Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho à Congregação/IFCHo pedido de encerramento do vínculo do Prof. LEIS FELIPE
BIJENOSOBRALno programa de Professor Colaborador da UNICAMP,junto ao Departamentode
Antropologia/IFCH, dejorna refroafiva, na data de 24/janeiro/2021. O professor esteve vinculado
pelo período de 01/março/2016 a 24/janeiro/2021
Trata-se de um encerramento retroativo devido à necessidadede retificação da situação do
professor, pois a última renovação do vínculo dele no programa de Professor Colaborador foi a partir
de 01/março/2020, entretanto, recentementerecebemosda DGRHa orientaçãode alterar o vínculo
para o programa de PesquisadorVisitante Convidadopela fato dele receber uma bolsa FAPESPde

jovem Pesquisador,
o que inviabilizaa vinculaçãodele como ProfessorColaborador,e como o
programa de PesquisadorVisitante Convidado foi criado justamente para regularizar estassituações,a
vinculação dele a este novo programa deve ser feita a partir da data em que o sistema SGPiniciou, ou
seja,em 25/janeiro/2021. Por este motivo, o encerramento do vínculo junto ao programa de Professor
Colaborador deve ser retroativo a 24/janeiro/2021

Informo ainda que este encerramentoretroativo, assim como o relatório de atívidades
apresentado pelo professor, foram aprovados pelo Departamento de Antropologia, em reunião
ordinária realizada em 20 de outubro de 2021.
Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Ir
Matrícula ng 304259

Chefedo Departamentode Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP - CEP: 13083-896

Telefones (19) 3521 1572 - e-mail: da!!E!:(zna@XlliicaD2i!:br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO
DECIÊNCIAPOLhiCA

UNICAMP
e

Campinas, 21 de outubro de 2021

000041

OF. DCP/IFCH n9 035/21

llma. Sra
Profa. Dra. ANDRÉIA GALVÃO
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhora Diretora
Venho por meio deste, solicitar a V. Sa. as providências necessárias
para

efetivar

na função

Pesquisador

Colaborador,

NEVES JÚNIOR, com projeto intitulado:

o Dr. JOSE WILSON

ASSIS

Alianças antícomunistas e disputas

entre Brasil e Argentina durante as décadas de 1970 e 1980: análises dos
documentos

desclassificadas

da CIA.,

junto

ao Departamento

de Ciência

Política,de 04 de novembro
de 2021a 03 de novembro
de 2023,soba
supervisão do Prof. Dr. André Kaysel Velasco e Cruz

Estasolicitação foi aprovada em reunião de Departamento
de 20 de outubro de 2021

Prof. Dr. Andrei Koerner
Chefe de Departamento da Ciência Política
IFCH/UNICAMP
Matr. 28539-4

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100

Campinas/SP CEP:13083-896
Telefones(19) 3521 1573 e-mail: cpolitic@unicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAMP

000042
Campinas, 25 de outubro de 2021.

Ofício DH .ng 064/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento,junto aos órgãos competentes, da inclusão na
função de PesquisadorColaborador de EricaMorais Angliker, sob supervisão do Prof. Dr. Pedro
Paulo Abreu Funari para o período de 01/11/2021 a 01/11/2023
Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de História
em 20 de outubro de 2021.

Atenciosa mente

M

Prof. Dr. Rui Luas'Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

lama. Sra.

Profa.Dra.Andréia Galvão
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@unicamp br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

g%.

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAMP

Cía«i«

t"i

000043
Campinas, 25 de outubro de 2021.

Ofício DH .n9 065/21

Senhora Diretora

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

função de PesquisadorColaboradorde PriscilaSalvara,sob supervisãodo Prof. Dr. Rodrigo
Camarãode Godoi para o período de 01/12/2021 a 01/12/2023
Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de História
em 20 de outubro de 2021.

Atenciosamente

K

Prof. Dr. Rui Luig Rodrigues

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP

Matrícula
304668

llma. Sra

Profa. Dra. Andréia Galvão

DD.Diretor do IFCH
UNICAM P

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

Telefonesj19) 3521 1575 - e-mail: historia@unicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAMP

Cie-i.. H

000044
Campinas, 25 de outubro de 2021

Ofício DH .n9 066/21

Senhora Direto ra

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão na
função de PesquisadorColaborador de Juliana Bulgarelli, sob supervisão do Prof. Dr. Rodrigo
Camargode Godoi para o período de 01/11/2021 a 01/11/2023.
Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de História
em 20 de outubro de 2021.

Atenciosamente

M

Prof. Dr. Rui Luis'Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

alma.Sra
Profa. Dra. Andréia Galvão
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@unicamp br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

%P'

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTORIA

UNICAMP

000045
Campinas, 25 de outubro de 2021

Ofício DH .n9 067/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão
na função de Pesquisador Colaborador de Clayton Junior Dias, sob supervisão da Profa
Dra. Néri de Barras Almelda para o período de 01/01/2022 a 31/12/2023

Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de
História em 20 de outubro de 2021

Atenciosamente

@'

Prof. Dr. Rui Luas'Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

llma. Sra.

Profa. Dra. Andréia Galvão
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

8%.
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA

UNICAMP

: Ciê-í-

H

000046
Campinas, 25 de outubro de 2021

Ofício DH .ne 068/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da inclusão na
função de Pesquisador Colaborador de Luiz Fernando Rodrigues Lopes, sob supervisão do Prof.

Dr. Aldair CarlosRodriguespara o período de 01/11/2a21 a 31/10/2022
Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de História
em 20 de outubro de 2021.

Atenciosamente

r

Prof. Dr. Rui Luas'Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

lama. Sra

Profa.Dra.Andréia Galvão
DD.Diretor do IFCH
UNICAM P

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP CEP;13083 896
Telefones j191 3521 1575 e-mail: historia@unicamp-br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

00004?
Campinas,21 de outubro de 2021.
OF. DF/IFCH ng 35/2021

Ref.: Relatório de Atividades e Renovaçãode vínculo de PesquisadorColaborador

Senhora Direto ra

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregaçãodo Instituto de

Filosofiae CiênciasHumanas,o Relatório de Atividades no período de 01-10-2019a 30-09-2021,bem
como, solicitação da Renovação de víncu]o para o período O]/](&/202]

a 30/0$/2023, de Remata Ramo/a

Br/to no Programa de Pesquisador ColaboradQL sob a supervisão da Profa. Dra. Yara Frateschi.

Informo que a referida solicitação foi aprovada pela em reunião de Departamento
realizadaem 20 de outubro de 2021.

Atenciosa mente

Marco Antonio Caron Ruffino
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

llm. Sra.
Profa. Dra. Andréia Galvão

DD.Diretora do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896. Campinas. SP, Brasil. Tel.: (5519) 35211574 Fax: (5519) 35210121

e-mail: depfilo@.unicamp-br

g%.
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UNIVERSIDADE
ESTADUALDECAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTO
DECIENCIA POLITICA

UNICAMP

«títuto d.
e Ciências

H umanas

Campinas,21 de outubro de 2021

000048

C)F. DCP/IfCH ng 033/21

Ref.: Proc. 09-P 16949/2019
alma. Sra
Profa. Dra. ANDRÉIA GALVÃO

DD.Diretora do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
UNICAMP

Senhora Diretora

Vimos encaminhar a solicitação de encerramento do vínculo

como Pesquisador
Colaborador
do Dr. LUISFELIPE
MIGUEL
junto ao
Departamento de Ciência Política, a partir de 02/3/2020.

O pesquisador
teve seu ingressono Programade
Pesquisador
Colaborador
efetivadoa partir de O1/3/2020,
porémfoi
impossibilitado de vir para a Universidade realizar sua pesquisa de pósdoutorado em função da pandemia COVID-19
Informo que a presente solicitação foi aprovada em reunião
de Departamento

Atenciosa mente

\

Prof. Dr. Andreí Koerner
Chefe de Departamento da Ciência Política
[FCH/UNICAMP
Matr. 28539-4

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

g%.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTO
DESOCIOLOGIA

UNICAMP

Ciêncío& l-l

000049
Campinas, 25 de outubro de 2021
Ofício IFCH/DS

Senhor Diretor

Venhopelo presenteencaminhar
à Congregação
o relatóriode
atívidades e encerramento de vínculo da Profa. Dra. Libania Nacif Xavier no Programa

de Pesquisador
Colaborador,
a partir de 31/7/2021,junto ao Departamento
de
Sociologia.
Informo

que a presente

solicitação

foi aprovada

em reunião

Departamento de Sociologia.

Atenciosamente

í.h

P,ü

Prof. Dr.Fábio Máscaro Querido
Chefe do Departamento de Sociologia

IFCH/UNICAMP
Matrícula 3122416

alma. Sra.

Profa. Dra. Andréia Galvão
DD. Diretora do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cara Coralína, 100 -- Campinas/SP-- CEP:13083 896
Telefones (19) 3521 1575 -- e-mail: hístoría@unicamp.br

do

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

000050
Campinas, 21 de outubro de 2021
OF. DF/IFCH n9 37/2021

Ref.: Relatório de Atividades e Encerramento de vínculo de Pesquisador Colaborador

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregaçãodo Instituto de

Filosofiae CiênciasHumanas,o Relatório de Atividades do período de 01-11-2017a 31-10-2019,bem
como, solicitação de Encerramentode vínculo de Matheus Barrete Pazos de Oliveira no Programade
Pesquisador Colaborador, sob a supervisão do Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódio.
reunião de Departamento
Informo que a referida solicitação foi aprovada pela em reunião

realizadaem 20 de outubro de 2021

Atenciosamente

Marco Antonio Caron Ruffino
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

llm. Sra.
Profa. Dra. Andréia Galvão
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896. Campinas. SP, Brasil. Tel.: (5519) 35211574 Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfilo@.unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE FILOSOFIA

000.051
Campinas, 21 de outubro de 2021.
OF. DF/IFCH n9 36/2021

Ref.: Relatório de Atividades e Encerramento de vínculo de PesquisadorColaborador

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregaçãodo Instituto de

Filosofiae CiênciasHumanas,o Relatório de Atividades do período de 01-03-2018a 29-02-2020,bem
como, solicitação de Encerramento de vínculo de Bruma Frascolla Bloise rxo Programa de !SSSU\sadpt
çglabgliedeli, sob a supervisão da Profa. Dra. Yara Adario Frateschi

Informo que a referida solicitação foi aprovada pela em reunião de Departamento
realizadaem 20 de outubro de 2021

Atenciosamente

Marco Antonio Caron Ruffino
Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

llm. Sra.
Profa. Dra. Andréia Galvão
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadualde Campinas

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.:(5519) 35211574 - Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfilo@.unicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIAE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE HISTORIA

UNICAMP

000052
Campinas, 25 de outubro de 2021

Ofício DH .n9 061/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da aprovação do
relatório final e encerramento na função de PesquisadorColaborador de Cleudemar Fernandes
(processong 09 P 8761/20191,sob supervisão da Profa. Dra. Luzia Margareth Rego, a partir de

03/08/2021
Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de História
em 20 de setembro de 2021.

Atenciosa mente

H.

Prof. Dr. Rui LuistRodrigues
Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAM P

Matrícula
304668

lama. Sra.

Profa.Dra.Andréia Galvão
DD.Diretor do IFCH
UNICAM P

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

Telefones j19) 3521 1575 e-mail: historia@unicamp br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAMP

Cíõ-i-

l-l

000053
Campinas, 25 de outubro de 2021

Ofício DH .n9 D62/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, da aprovação do

relatório final e encerramento na função de PesquisadorColaborador de Phablo Roberto
Marchis Fachín jprocesso ng 09 P 8764/20191, sab supervisão da Profa. Dra. Silvia Hunold Lara,

a partir de 30/04/2021
Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de História
em 20 de outubro de 2021

Atenciosamente

H

Prof. Dr. Ru

Rodrigues

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP

Matrícula
304668

llma. Sra.
Profa. Dra. Andréia Galvão
DD. Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, IC)0 Campinas/SP CEP:13083-896

Telefones(1913521 1575 e-mail: historia@unicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIENCIASHUMANAS

g%.
'ung''

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

Campinas,25 de outubro de 2021
C)vício DA

/ IFCH nQ 042/2021

000054

alma. Sra.

Prosa.Dra.Andréia Gaivão
Diretora - IFCH
UNiCAMP

Senhora Diretora
Encaminho à Congregação/IFCH o pedido de vinculação do Prof. LUIS FELIPE BUENO SOBRAL

no programade Pesquisador
VisitanteConvidadoda UNICAMP,
junto ao Departamento
de
Antropologia/IFCH, para o período de 25/janeiro/2021 a 30/novembro/2022, tendo como anfitrião o
Prof. Dr. Antonio R. Guerreiro Jr-

0 professor estevevinculado como ProfessorColaboradordesde 01/março/2016, e a última
renovação do vínculo foi a partir de 01/março/2020, mas recentemente recebemos da DGRH a
orientaçãode alterar o vínculo dele para o programa de PesquisadorVisitante Convidado,pelo fato
dele receber uma bolsa FAPESPde Jovem Pesquisador,e esta nova vinculaçãodeve ser a partir de
25/janeiro/2021
Informo ainda que esta vinculação ao programa de PesquisadorVisitante Convidado foi
aprovadapelo Departamentode Antropologia, em reunião ordinária realizada em 20 de outubro de
2021

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

Cordialmente.

Matrícula

nQ 304259

Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
Telefones C19) 3521

g%.
%r'

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIAE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

c Ciências jjumanas

Campinas, 25 de outubro de 2021

000055

Ofício DA / IFCH n' 043/2021

lim a. Sra.
Prosa. Dra. An dréia Galeão

Diretora - IFCH
UNiCAMP

Senhora Diretora

Encaminhopara apreciaçãoda Congregação/IFCH
o pedido de renovaçãodo vínculo do Prof.
Dr LUIZ GUSTAVO FRESTASROSSI no programa de Pesquisador Visitante Convidado da UNICAMP,

junto ao Departamento
de Antropologia/IFCH,
pelo períodode 12 meses,a partir de
OI/fevereiro/2022.

sob supervisão do Prof. Dr. Ranaldo R. M. de Almeida.

A renovação deste vínculo foi aprovada pelo Departamento de Antropologia/IFCH, em reunião

ordinária realizada no dia 20 de outubro de 2021. O interessado recebe financiamento para a pesquisa
através da bolsa PNPD/CAPES,vinculada ao PPGAS/IFCH,cuja renovação também já foi aprovada

pelos próximos 12 meses,na reunião ordinária do Departamentode Antropologia/IFCH de 15 de
setembro de 2021

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

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.
Matrícula

He 304259

Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones(19) 3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br

g%.
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UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
COORDENAÇÃO

DE PESQUISA, PROJETOS E CONVENIOS

000056
Campinas, 20 de Outubro de 2021

OF.CPPCon-- 014.2021
Ref.: Acordo de Cotutela entre PPGF-IFCH/UNICAMP
e Vrije Universiteit Amsterdam IVU).

Senhora Diretora

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

Acordo de Cotutela entre o Programa de Pós Graduação em Filosofia do IFCH/UNICAMPe o
Programa de Doutorado em Filosofia da Vrije Universiteit Amsterdam (VU), nos PaísesBaixos
Este acordo visa atender

o pedido

do aluno

de Doutorado

Marcelo

orientando do Prof. Dr. LucasAngioni
Junto a este ofício segue a proposta de acordo entre as Universidades
AtenCioÉaMente

Supor'úisof- CPPCon
IFCH/UNICAMP

Mata.298226

ILMA.SRA.
PROFA.DRA. ANDRÉIAGAWÁO
DD. DIRETORA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNIVERSIDADE
ESTAOUAL
DE CAMPINAS

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

n -- Rua Cora Coralina,

CEP 13083-896
SP. Brasil. Tel.: {+551 9) 3521 1450
e-mail: pesqifch@.unícamp.br

Braga Cabras,

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CA$1PINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS .HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGAFCH 222/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃO OO INSTInJTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS,
em 20 de outubro de 2021, aprovaad r( áerendumo
acordode cotutelaentre o Programade Pós-Graduação
em Filosofa do IFCH/UNICAMP e o
Programa de Doutorado em Filoso6la da Vrije Universiteit Amsterdam(VU), que visa atender o
pedido do aluno MarmeloBraga Cabral

#«

L

PROL;A.DRA. BÁRBARA GERAM)O DE CASTÃO
COOROENAOORA GERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 3 07053

vu©'

VKiJE

UNIVERSnEIT
AMSTERDAM

UNICAMP

Acordo de Supervisão de Doutorado Conjunto
(Convenção individual)

000058

entre

Vri.je Universiteit Amsterdam(VU)
De Boelelaan 1105
1081HV Amsterdam
The Netherlands
representadopor seu Reitor, Prof. Vinod Subramaniam

Universidade Estadual de Campinas(UNICAAIP)
Cidade Universitária Zeferino Vaz - Barão Geraldo
Campinas - SP, 13083-970

Brasil
Representadopor sua Pró-Reitora de Pós-Graduação, Prosa. Rachel Meneguello
Daqui em diante, 'os parceiros

consideram
DeliberaçãoCONSUA-10/2015, de 11/08/2015, que dispõe sobre o RegimentoGeral dos
Programas de Pós-Graduação da UNICAMP
The Dutch Higher Education and Research Act (wet op het Hoger Onderwjjs en wefenschappe/lk
Onderzoek, l/l/Hl#), em particular, artigo 7.18;

Doctorate Regulationsof Vrije Universiteit Amsterdam (2019), em particular, artigos 33 and 34;

Acordo de supervisão conjunta de tese de doutorado entre Vrije Universiteit e Universidade Estadual de Campinas

vu@'

VKIJE

UNIVERS
nE IT
AMSTERDAM

UNICAMP

Os parceiros concordam no seguinte
1.

000059

Supervisão

A pesquisa de doutorado é conjuntamente supervisionada por
Prof.

Jeroen de Ridder (VU)

Posição:

Associate Professor of Philosophy

Departamento :

Faculty of Humanities

Prof.

Lucas Angioni (UNICAMP)

Posição:

Professor Doutor

Departamento:

Filosofia

no contexto de uma colaboração entre ambos os professores. As instituições parceiras almejam uma substancial --

embora não necessariamenteigual -- contribuição à supervisãodo doutorando. Os supervisores regularmente
acompanharão o progresso da pesquisa do doutorando.

2. Odoutorando
Informações pessoais do doutorando
Nomeeiniciais

3.

:

Marcelo Braga Cabras-M. B. Cabra

Data de nascimento:

18/07/1987

Lugar de nascimento:

São Paulo --SP; Brasil

Nacionalidade:

Brasileiro

1nsituição Hospedeira

A instituição hospedeira do doutorando é Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP.A instituição
hospedeira é responsável pela administração geral. Caso necessário, o doutorando também deve seguir os
procedimentos administrativos da instituição parceira. A instituição hospedeira irá verificar se os procedimentos
relevantes da Vrije Universiteit Amsterdam (VU) foram seguidos

4. Admissão
O doutorando é registrado em ambas as instituições de acordo com suas respectivas regras e regulamentos.
Marcelo Cabrasestá realizando sua pesquisa de doutorado na UNICAMPdesde 01 de março de 2021, e na VU

desde 01 de janeiro de 2022. Uma cópia deste Acordo será entregue a ambasas instituições parceirascom o
requerimento de admissão

5.

1)uraçâo

A duração do doutorado é de 6 anos acadêmicos. Extensões podem ser requeridas, desde que os supervisores

concordem
e nãoultrapasse
o prazode integralização
do alunona UNICAMP
e estejade acordocom o
regulamento da Universidadeque assumir a responsabilidadeadministrativa pelo doutorando
6.

Formação e Plano de Supervisão

a) O conteúdo da formação e do plano de supervisão deverá ser acordado por consentimento mútuo
entre o doutorando e os supervisores.
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A instituição hospedeira é responsável pelo acompanhamento geral da formação e do plano de
supervisão, e se compromete a reportar regularmente informações sobre o progresso do doutorando
à instituição parceira.

c)

O doutorando deve passar um período de pesquisa de 6 anos em ambas as instituições, do qual ao
menos 6 meses(não necessariamente ininterruptos) serão na Universidade hóspede

d)

O doutorando deve realizar ao menos 30 créditos estudantis (840 horas), de acordo com os critérios
da VU em sua formação, e cumprir todos os 8 créditos requeridos pelo Programa de Pós-Graduação
em Filosofia da UNICAMP (120 horas). As instituições parceiras podem conceder uma isenção que

cubra toda ou parte do programa de formação
e)

A data esperada de término do programa de doutorado é março de 2027.

7. A tesede doutorado
O tema da tese üe doutorado é The Role ofEpistemic Virtues ofHumility and Autonomy }n EpistemicCommunities

A tese de doutorado será escrita em inglês. Ela pode ser escrita em outra língua dado permissão das duas
Universidades.
8

ComissãoExaminadora de defesa de Doutorado

Com relação à avaliação da qualidade da tese, os parceiros se comprometem a compor uma Comissão
Examinadora de Doutorado conjunta que satisfaça o regulamento de ambas as Universidades. Conforme acordado

por ambas as Universidades,após a aprovação da tese de Doutorado pelos supervisores, uma Comissão
Examinadora de Doutorado será responsável por avaliar a qualidade da tese do doutorando.

Essa Comissão

Examinadorade Doutorado deverá ser composta por sete membros, dentre os quais estarão os dois orientadores
da tese. Ao menos dois membros da Comissão de Doutorado devem ter filiação com outras universidades que não
sejam as instituições parceiras. Os membros da Comissão Examinadora de Doutorado devem ser aprovados pelas

autoridades competentes de ambas as Universidades. Antes da defesa pública, os dois orientadores avaliarão a
tese. Durante a defesa pública, os outros membros farão a arguição.

9.

Defesa Pública

A defesa pública irá ocorrer na VU sob as regras e regulamento da VU

A tese de doutorado será discutida/ defendida em inglês
Na VU, o/a Diretor/a do Instituto, em acordo com o supervisor, deverá garantir que ao menos cinco membros da
Comissão de Doutorado estejam presentes na defesa. Em caso de alguma ausência, poderão ser utilizados até dois

suplentes para compor a Comissão.A defesa será publica, portanto, outros professores na Universidade também
poderão acompanhar a defesa
lO. ,4 Capa da Tese

A capa da tese deverá ser constituída de acordo com as regras e regulamento da instituição onde a defesa irá
ocorrer. Na capa serão mencionadas ambas as instituições que estarão concedendo a titulação.
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A tese de doutorado terá uma defesa única reconhecidapelos dois estabelecimentos,que se comprometema
emitir, se o aluno obtiver êxito em sua defesade tese, os respectivosdiplomasnos quais deverá haver a menção
de que o título foi concedido ao aluno no âmbito de um acordo de cotutela entre as instituições parceiras.

12. 77tu/açâo

Em acordocom a legislaçãoda Holandae em acordo com a legislaçãodo Brasil,em virtude da defesabem
sucedida da tese, as instituições parceiras conferirão os seguintes títulos ao doutorando
VU confere o título de 'Doutor em Filosofia'
A UNICAMP confere o título de 'Doutor em Filosofia

13. Arranjos financeiros
O presente acordo não acarretará, para as Partes, qualquer obrigação relativa ao financiamento do aluno

As taxas acadêmicas,caso existam, não serão de responsabilidadedas instituições parceiras. Os gastos relativos à
viagem, acomodação e outros ficarão a cargo do estudante.

Contribuições para as despesasdo doutorando que forem relacionadas ao programa de doutorado e/ou à defesa
devem ser acordadasem um consenso,por escrito, entre todas as partes. Um orçamento incluindo despesascom

viagens,custosde impressão,além de outros custos,deve ser incluído como um anexo neste acordo.Cada
parceiro deverá cobrir seuspróprios custos pertinentes à defesa, a menos que estipulado por escrito no acordo.
14. Seguro
O doutorando deverá cumprir as obrigações de tomar as medidas necessáriaspara estar suficientemente coberto
por um seguro de saúde internacional e quaisquer outros seguros obrigatórios, que prevejam, obrigatoriamente, a
repatriação.
1.5. PropriedadeIntelectual

Os direitos à propriedade intelectual da tese e da publicação,bem como o uso e proteção dos resultadosda
pesquisa, deverão ser protegidos em acordo com os regulamentos dos países envolvidos nesse Acordo.
16. Resolução de conflitos

Para dirimir dúvidas que possam ser suscitadas na execução e interpretação do presente convênio, as Partes
envidarão esforços na busca de uma solução consensual. Na impossibilidade de consenso, as convenentes
indicarão, de comum acordo, um terceiro, pessoa física, para atuar como mediador.

17. Cumprimento e período de validade do acordo

EsteAcordo terá efetividade a partir da data de assinatura e continuará, implicitamente, ano após ano até a data
prevista no item e da Cláusula 6 ou até que um requerimento de término seja feito por alguma das partes, com ao
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menos doze mesesde aviso prévio à outra parte. O término desse Acordo não implicará na perda da supervisão
compartilhada para os doutorandos quejá haviam iniciado suas convençõesantes da data do término.
18. Áss/nau/ras
Este acordo pode ser executado por qualquer número de contrapartes, cada uma considerada como original, e
todas, conjuntamente, constituirão um e o mesmo acordo. As partes reconhecem que uma assinatura original ou

uma cópia assimtransmitida por fax ou por PDFconstituirá em uma assinaturaoriginal para os propósitosdesse
Acordo.
Assinadoem três vias
Amsterdam, data

Campinas,data

Universidade Estadual de Campinas
Pró-Reitora de Pós-Graduação

(por competência delegada através da Deliberação
da 2e SessãoExtraordinária, de 27.04.2021 do

Vrije Universiteit Amsterdam
Reitor

Conselho Universitário, nos termos do disposto no $

Prof. Dr. Vinod Subramaniam

2Qdo artigo 45 dos Estatutos da Universidade
Estadual de Campinas)
Profa. Dra. Rachel Meneguello

T©stemunhado,

Campinas,data

Programa de Pós-Graduação em Filosofia
O Supervisor
Prof. Lucas Angioni

Amsterdam, data

Departamento de Humanidades
O Supervisor
Prof. Jeroen de Ridder

O candidato
Marcelo Meireles Briga Cabral
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CANIPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGAFCH 210/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃO OO INSTI'rUfO OE FILOSOFIA E CIÊNCM.S HUMANAS OA

UNIVERSIOAOEESTADUALDE CAMPIT-iAS,
em 13 de outubro de 2021, aprova o credenciamento do
Prof. Mouro William Barbosa de Almeida como permanente do Programa de Pós-Graduação em

Antropologia Social, para ministrar aulase orienta.

PROSA. DRA. BÁItBARA GERAL,DO DE CASTRA
COORDENAOORAGERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH

MArRÍCULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 211/2021

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

UNIVERSIDADE
ESTADUALDECAMPINAS,em 13 de outubro de 2021, aprova o credenciamento do
Prof. Carlos Alberto Steil como colaborador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar.
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PROSA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTÃO
COOROENAOORAGERAL OEPÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 3 07053
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INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRA.DUAÇÃO
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DELIBERA(AO

CPG/IFCH 212/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GI{AOUAÇÃO DO INSrITUTO DE Fn,OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIOADE
ESTADUALDECAMPINAS,em 13 de outubro de 2021, aprova o credenciamento da
Prosa. Ana Claudia Chaves Teixeira como permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política, paraministrar aulas e orientar.

#«
PROSA. DjiA. BÁRBARA GERAL,DO DE CASTÃO
COOROENAOORAGERAL. OE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 3 07053

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-G]HDUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPG/IFCH 213/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃO DO INSTnUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSIDAOE
EsTAouAL DECAMPINAS,em 13 de outubro de 2021, aprova o credenciamentodo

Prof. Rodolfo Cristian Estola Biraben como colaboradordo Programade Pós-Graduaçãoem
Filosofa, para orientar.

#«
PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTÃO
COOI{OENAOORA GERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

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

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUbIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
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DELIBERAÇÃO CPGAFCH 214/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃO OO INSnTUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSIOAOE
ESTADUALDECAMpa)TAS,
em 13 de outubro de 2021, aprova os credenciamentos
das professoras Daniela Tonelli Manica e Vanilde Ferreiro de Souza Esquerdo como permanentes
do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, para ministrar aulas e orientar

#«
PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTÃO
COOIÜOENAOORAGERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH

MATRÍCULA 307053

000068
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GIUDUAÇÃO
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A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO DO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSIDAOE
ESTADUALOECAMPINAS,em 13 de outubro de 2021, aprova os credenciamentos
dos professores José Roberto Montes Heloani e Soda Mana PessoaPereira Bergamasco como
colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, para ministra aulas e orientar

6a"
PROSA. DRA. BÁRBARA GERAL.DO DE CASTRA
COORDENAOORA GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCULA 3 07053

000069
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPG/IFCH 223/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS, em 21 de outubro de 2021. aprova ad r({/êrenc/zz/n o

credenciamentodo Prof. Fábio Mascado Querido como permanente do Programa de PósGraduação em Sociologia, para ministrar aulas e orientar.

#«
PROSA.DRA. BÁRBARA GERAM)O DE LASTRO
COORDENAOORA GERAL OE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH

MATRÍCULA 307053

000070
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiAÇAO

CPG/IFCH 216/2021

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

UNIVEKSiOAOE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
em 13 de outubro de 2021, aprovaos
descredenciamentosdos professores Emília Pietrafesa de Godos, José Roberto Montes Heloani e
Soda Mana PessoaPereira Bergamasco como permanentes do Programa de Pós-Graduaçãoem
CiênciasSociais

#«
PROSA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTÃO
COOROENAOORA GERAL OEPÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH - MATRÍCUI,A 3 07053

000071
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CA&IPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiACAO

CPG/IFCH 217/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTITUTO OE Fn.OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPITiAS, em 13 de outubro de 2021 , aprova o descredenciamento
da Prosa. Daniela Tonelli Maciça como colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais

PROSA.DRA. BÁRBARA GERAM)O DE CASTÃO
COORDENAOORA GERAL, OE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH

MATRÍCUI.A 307053
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UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS

UNICAMP
Ciências Humana

Campinas, 07 de outubro de 202 1
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Documento:

Ofício IFCH/DA n' 040/2021

Interessado:

CAROLINA PARREIRASSILVA

Assunto:

Professor Colaborador

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

da data de encerramento

de vínculo da Profa

Dra. Carolina Parreiras Silvo no Programa de Professor Colaborador, de 28/02/2021

para 31/12/2020,junto ao Departamento de Antropologia

Prata. Dra
Difetora
IFCH/ UNICAMP

Matricula295648

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

(19) 3521 1579/ 1581 e-mail; dirifch@unicamp.br
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Campinas,07 de outubro de 2021
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Ofício DA / IFCH n' 040/2021

íl,alta. Sra.

Pro.fa. Dra. Attdréia Gaívão

Diretora - iFCH
{JNICÀMP

Senhora Diretora

Encaminho pedido de aprovação ad referendum da Congregação/IFCH referente à reti6cação da data

de encerramentodo vínculo da Prosa.Dra. CAROLINA PARREIRAS SIRVAno programade Professor
Colaboradorda UNICm,

junto ao Departamentode Antropologia/IFCH.

Confomie Oficio DA/IFCH n' 005/2021 e Parecer da Congregação/IFCH n' 01 1/2021, o vínculo de
Pesquisador Colaborador da interessada foi encerrado em 28/fevereiro/2021, entretanto, como ela começou a

receber financiamento da CAPES a partir de 014aneiro/2021 e por isso foi vinculada ao programa de
Pesquisador de Pós-Doutorado também a partir desta data, é necessário alterar a data de desligamento dela
do programa de Professor Colaborador para 3 1/dezembro/2020.

Informo que esta correção de data e ratificação do encerramento do vínculo de Professor
Colaborador foi aprovada ad referendum pelo Depto. de Antropologia/IFCH, para homologação na próxima
reunião departamental.

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

Cordialmente

PWt 0r. ÂÜ{ !jjÜlláljut% G iefWi:nlÉ,
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Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP: 13083-896

Telefones (19) 3521 1572

e-mail; dantropo@unicamp.br
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Documento:

Ofício IFCH/DS

Interessada

JANAÍNA MARTINSCORDEIRO

Assunto:

Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofiae
Ciências

Humanas,

a retificação

do

período

de vínculo

de

Janaína

AÁartins

Cordeiro,no Programade Pesquisador
de Pós-Doutorado,
de 14/5/2021
a
]1/5/2022, para 01/6/2021a 31/5/2022,junto ao Departamento de Sociologia

:ia Gatvão
Píofa. Dra
Difetorã
IFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

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

e-mail: dirifch(@unicamp.br
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UNIVERSIDADE
EHADUAL DECAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTO
DESOCIOLOGIA

UNICAMP

0000?5
Campinas, 08 de outubro de 2021.
Ofício IFCH/DS

Senhora Diretora

Venho pelo presente solicitar aprovação ad referendum da Congregação,

referente a retificação do período de vínculo de JanaínaMartins Cordeiro no Programa

de Pesquisadorde Pós-Doutorado,onde constou de 14/5/2021 a 11/5/2022, constar
01/6/2021 a 31/5/2022, sob supervisão do Prof. Dr. Marcelo biqueira Ridenti, junto ao
Departamentode Sociologia.

Informo que a presente solicitação foi aprovada ad referendum do
Departamento de Sociologia.
Atenciosamente

[.L

r.h

Prof. Dr.Fábio Máscaro Querido

Chefe do Departamento de Sociologia
IFCH/UNICAMP
Matrícula 3122416

alma. Sra.

Profa. Dra.Andréia Galvão
DD.Diretora do IFCH
UNICAMP

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

