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ORDEM DO DIA

PARA APROVAÇÃO
ATRIBUIÇÕES DE VAGAS DOCENTES FUTURAS

nteressado: INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HU/GANAS

Assunto:Distribuiçãode vagas docentes futuras, conforme

definido em reunião entre a Díreção e Chefias de
Deparlamenios.

RESERVA TÉCNICA
021

jfls. 01 l

FAPESP

nteressado: INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
Assunto: Prometo Reserva Técnica FAPESP exercício 2020

Aprovação do projeto para uso da verba institucionalda
fapesp jfls. 02 a 081
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qüP''

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UFJ:eARáP
:Cíêacie# t'lunariaõ

oooooi
A Congregação

do IFCH. visando assegurar a excelência das

atívídades desenvolvidas por todos os departamentos do instituto, bem como as

condições necessáriasa sua manutenção e seu pleno funcionamento, aprova o
seguinte compromisso relativo à distribuição de vagas docentes:

lias

duas próximas vagas recebidas pelo IFCH serão destinadas ao

Departamento de Demografia.

21Nas contratações subsequentes,será príorizadoo departamento que estiver
em situação de risco, considerando
para seu bom funcionamento

o patamar mínimo de docentes necessários

e para o cumprimento

do artigo 85A dos Estatutos

da Unícamp.

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP-- CEP:13083 896
Telefones(191 3521 1579/ 1581 -- e-mail: dirifch@unicamp.br
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Projeto de utilização da ReservaTécnica Institucional da Fundaçãode
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), exercício 2020

Beneficiário: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Estadual de Campinas (IFCHUnicampl.
Responsável:Profa. Dra. Andrea Marcondes de Freitas,
Coordenadorade Pesquisado IFCH-Unícamp

1) Sobre o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp

O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp é reconhecido por sua
contribuição para as os estudos na área de humanidades no Brasíl e no exterior. Os números do IFCH
em 2020 revelam o impacto dessa instituição. O Instituto conta com um quadro de 82 docentes e 87

funcionáriosno apoio técnico administrativo.Abriga 9 Programasde Pós-Graduação,
6 deles
Programasde ExcelênciaAcadêmica.Atende 964 alunos no mestrado e doutorado. Vinculados ao
IFCHestão 21 Centros e Núcleos de pesquisa da Unícamp, vários deles referências internacionais e
nacionais nas suas áreas. Também no ano de 2020 os professores do IFCHpublicaram 312 artigos em
periódicos - em média 3,8 por docente -- e 175 livros autoraís únicas -- pouco mais que dois livros por

docente. Esses docentes possuem 179 projetos de pesquisa financiados (Para mais ver
https://www.aeolan.unícamp.br/anuário/2021/anuario2021.pdf)

Além dos 21 Centros de Pesquisajá citados, temos em vigor no Instituto diversaspesquisas
financiadas pela FAPESP.Neste ano de 2021, são 6 Auxílios Pesquisa Regulares, 15 Bolsas de Pós-

Doutorado, 2 Projetos Temáticos, l Projeto no Programa de Pesquisasobre Mudanças Climáticas
Globais IPFPMCGI,4 Projetos no Programa de Jovem Pesquisador, 25 Bolsas de Iniciação Científica,
29 Bolsasde Mestrado e 82 Bolsasde Doutorado. Além do mais, um de nossosJovens Pesquisadores
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acaba de ser contemplado com Auxílio em Projeto no Acordo entre a FAPESPe a Fundação Nacional
de Ciênciada Suíça(SNSFI.Contamos ainda com diversos auxílios nacionais e internacionais liberados,
como Bolsasde Estágio no Exterior, Auxílios Publicação e Treinamento Técnico ligados aos projetos

acimacitados
Vale ressaltar que muitos de nossos docentes e pesquisadores estão vinculados a projetos
financiados pela FAPESPque estão sediados em outras instituições de pesquisa, mas que utilizam a
estrutura do Instituto para potencializar o desenvolvimento das pesquisas.

Para contribuir com o desenvolvimentodas pesquisasdo IFCH,nos últimos anos, tem se
realizado obras de grande porte com vistas a melhorar sua infraestrutura de pesquisa, além de
investir maciçamente na manutenção e na melhoria da infraestrutura já existente. Destaque-sea
inauguração, em 2018 do novo Prédio de Centros e Núcleos,um espaço de 1.435 m2 que abriga
quinze centros de pesquisa das áreas de filosofia, história e ciências sociais; a criação do Laboratório
de Metodologias(LabMet), com duas novas salas multiusuário equipadas com computadores onde os
pesquisadores do IFCH nos seus diversos níveis realizam suas pesquisas e onde são realizados os

treinamentos em uso de software$; e o Núcleo de Videoconferências(NVldeol, com quatro salas
equipadas para a realização de vídeo conferências, espaço essencial para os grupos de pesquisa, em
especial, os com parcerias internacionais; e a reforma da Biblioteca Octávio lanni
Além de todo apoio à pesquisa no Instituto, cabe ressaltar as ações realizadas pelo Instituto

para garantir que cada vez mais projetos de pesquisa possam ser submetidos à FAPESPe demais
Agências de Pesquisa nacionais e internacionais. Além de garantir as boas práticas de pesquisa no

Instituto e o AcessoPúblicoe Aberto ao conhecimentogerado no Instituto, em especialaqueles
vinculados à FAPESP

1.1. Escritório de Apoio Institucional à Pesquisado IFCH/UNICAMP

Desde 2017 o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas possuí um Escritório de Apoio
nstitucional à Pesquisa,que funciona na Coordenadoria de Pesquisa,Projetos e Convénios ICPPConl

FAPESPI.Este escritório, assim como a Coordenadoria, tem como objetivo auxiliar as pesquisadoras e
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pesquisadores (docentes e discentes) do IFCHem especial no envio de documentação para a Sede da
FAPESP,Liberação de Recursos, Prestação de Contas, Aquisição de Materiais e Administração da
Reserva Técnica Institucional do IFCH

O mesmo funciona de 2a. a 6a. feira, das 9:30h as 12:00h e das .14:00has 17:00h
Atualmente o mesmo conta com 3 servidores que atuam no apoio do EAIPdo IFCH:Regínaldo
Alves do Nascimento (Supervisor da CPPCon), Mana Aparecida Ferreíra (CPPCon)e Flávia Renata Pera

ICECULTI.
Todos eles passarampelo treinamento exigido pela FAPESP
para atuação junto ao
Escritório.

A CPPConé Coordenadapela Prof.a Dra. Andrea Marcondes Frestas,do Departamentode
Ciência Política do Instituto, que coordena também, academicamente, as ativídades do EAIP/IFCH

1.2. "Boas Práticasem Pesquisa

Em 2020 a Unicamp, através da Deliberação CONSU-A049/2020, de 06/10/2020, instituiu a

Política Institucional de Boas Práticas e Integridade em Pesquisa da Universidade Estadual de
Campinase a criou a Comissãode Integridade em Pesquisa(CIP)
Deste modo, o IFCH,através da CPPCon,em conjunto com a Coordenadoría de Pós Graduação
do IFCH,têm criado ações para divulgar as Boas Práticas em Pesquisa (informações disponíveis em;
httDs://www.ifch.unicamD.br/coordenacao-pesquisa

=>

aba

Pesquisa),

através

de

eventos

e

ativídades com PesquisadoresDocentes e Discentes do Instituto, com o intuito de garantir as boas
práticas em pesquisa, divulgar as regulamentações à respeito, assim como acompanhar os casos de
denúncias envolvendo membros do Instituto.
Em relação aos casos de denúncias de má conduta ou má prática em PesquisaCientífica, as
mesmas são acolhidas e analisadas prelíminarmente pela Comissão de Integridade em Pesquisa da
Unicamp. Casoconstatados indcios de má práticas ou má condutas, os casossão encaminhados para
o Instituto para as análisesconclusivase as devidas medidas acadêmicase administrativas.

1.3."AcessoAberto'
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A Unicamp e o IFCH, através da CPPCon, têm orientado seus Pesquisadores (Docentes e

Discentes) na criação de seus Planos de Gestão de Dados em pesquisa, assim como, a Unicamp
mantém anualmente seu próprio repositório (httn://ww,wrenositorio.unicamo

br/? oca e=en) para

divulgação de artigos e dados

Deste modo, a CPPCon,através de seu EAIP, orienta seus pesquisadores a disponibilizarem
nesta plataforma

as suas publicações,

em especial àquelas financiadas

pela FAPESP

2) Sobre a Utilização dos Recursos da RTI 2020 FAPESP
Com os recursos alocados no início de 2020 pela Fapesp para a ReservaTécnica institucional

pretendemos realizar investimentos que adequarão esses espaços para um uso mais eficiente. O
objetivo é dírecionar a maior parte dos investimentos deste ano para a melhoria das instalações que

já construímos. Príorízamos com esse propósito investimentos que tem impacto transversal e

beneficiam um grande número de centros de pesquisae pesquisadoresneles sediados.Os
investimentos planejados são de dois aipos: 1) destinados a preservar equipamentos já instalados; e 21
destinados a ampliar o parque de equipamentos destinados aos projetos de pesquisa.

2.1. Investimento para preservar equipamentos já instalados

Em 2019 foi inaugurado o prédio de Centros e Núcleos, um espaço dedicado exclusivamente a
pesquisa onde estão sediados 17 dos Centros e Núcleos com vínculos com IFCHe a Coordenadoria de
Pesquisa, Projetos e Convénios ICPPCon) que tem como objetivo auxiliar as pesquisadoras e
pesquisadores (docentes e discentes) na sua relação com agências de fomento, inclusive a FAPESP.E

na CPPCon,
onde está sediadoo Escritóriode Apoio Institucionalà PesquisaIEAIP/FAPESPI
que
auxiliamos os pesquisadores a apresentarem projetos, a liberarem recursos, ajudamos na aquisição
de materiais, uso e administração de reservas técnicos e prestação de contas

83-896, Campinas. SP, Brasil
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Este prédio possui além de salas de uso individual, laboratórios, salas de reunião e salas
multiusa. Esseespaço melhorou enormemente a infraestrutura de pesquisa do Instítuta, uma vez
que deu espaço adequado para o trabalho dos pesquisadores, em suas diversas atividades,
possibilitando inclusive que outros espaçosno IFCHpudessemagora abrigar o LabMet e o NVídeo

Esse prédio abriga quatro salas com servidores já instalados que são utilizados para o
armazenamento de bancos de dados produzidas nas pesquisas abrigadas no prédio e para
infraestrutura de divulgação científica, como sitas entre outros
Ademaís, com a criação do LabMet e NVídeo, estes espaços também passaram a abrigar
equipamentos fundamentais para o desenvolvimento e difusão, servidores, equipamentos multimédia
para uso em reuniões e para desenvolvimento de pesquisas.
Deste modo, para a boa preservação dessesequipamentos, é necessário manter refrigeração
constante, de forma que a instalação de ar-condicionado é urgente. O valor total para desse serviço é

de R$XXXXXX
reais

n

Materi
Objeto

Empresa

Valor

Ar Condicionado

H
Total da Menor Proposta
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2.2. Investimento para ampliar o parque de equipamentos destinados aos projetos de pesquisa

A ampliação dos espaços destinados ao desenvolvimento das Pesquisasno IFCH,e constante

renovação dos nosso quadros de pesquisadores,tem contribuído de maneira decisiva para o
aumento

dos projetos

de pesquisa financiados

pela FAPESP (Pós-Doc,

Jovens Pesquisadores,

Temáticos e Auxílios Regulares).Em decorrêncla, presenciamos também o crescimento das linhas de
pesquisa e grupos atuantes no quotidiano do Instituto. Com isso, é necessário garantir que toda a
estrutura criada e recursos tecnológicos disponíveis esteja a altura das necessidades destas Linhas,
grupos e projetos de pesquisa.

E com esta intenção, além de garantir que a estrutura de pesquisaesteja adequada à
realidade Pós-Pandemia, que temos apostado na aquísiçãa, troca e atualização de nossos
equipamentos, como Microcomputadores, Notebooks, Switch, webcans, dentre outros, para permitir
que os pesquisadorestenham maior qualidade de pesquisa
Paratanto, pretendemos utilizar parte dos recursos da ReservaTécnica Institucional de 2020

para adquirir novos microcomputadorespara as substituir parte dos microcomputadoresna
Coordenadoria de Pesquisa,Projetos e Convênios do IFCH e que estão à disposição dos
pesquisadores e bolsistas para desenvolvimento de suas pesquisas, além de notebooks para
empréstimos aos bolsistas de iniciação, mestrado, doutorado e de treinamento técnico ou a serem
utilizados para a coleta de dados de pesquisa realizados pela CPPCon

Ademaís,com o retorno às atividades presenciais,mas entendendo ainda que existem
restrições quanto à circulação dos espaços, além das ampliação dos contitos internacionais de
pesquisa realizado através de reuniões e ativídades virtuais, pretendemos adquirir 40 novas webcans

para substituir as existentes jjá que muitas não estão com bom funcionamento). A Ideia é garantir
que cada Centro e Núcleo de Pesquisado Instituto tenha pelo menos uma webcam disponível (para
Centros e Núcleos grandes, garantir dois ou três), além de permitir quantidade que esteja disponível
para os bolsistase demais pesquisadores que necessitem para realizar reuniões de pesquisa.

Por fim. com a criação do Prédio de Centros e núcleos, da LabMet e N-Vídeo, além da

centralidadeque tem ganhoa CPPCon
na organizaçãoda basede dadosde pesquisado IFCH,é
necessário adquirir novo Switch (equipamento que garante a boa circulação de dados e estabilidade
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de rede) para garantir que os equipamentosde pesquisae a rede de dados de pesquisaesteja
atualizadae segura
O valor

previsto para a compra destes equipamentos está prevista em R$ XXXX,XX

Equipamento

Material permaneni:e
Objeto
Empresa

Valor

Microcomputador

n
Notebook

:.

Switch

€g©
H

Webcam

Total da Menor Proposta
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