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EXPEDIENTE

Oll

021

Apresentação da Profa. Dra. Mana SilviaViccarí Gattí e do
Prof. Dr. Paulo Cegar Centoducatte. Presidentee Vice
Presidenteda ADunicamp, sobre o andamento da data
base
Apresentação

dos Professores Doutores

Arnaldo

Pinto

Juníor e Gildo Girotto Junior, coordenadores do EA2,sobre
programas que estão sendo desenvolvidos.
031

lv\ínuta de DeliberaçãoCEPEque dispõe sobre a
obrigatoriedade de apresentação do comprovante de
vacinação contra COVID-19 pelos discentes da UNICAMP
e dá outras providências. (fls. 01 a 031

IN FORMES

ORDEM DO DIA
PARA APROVAÇÃO

Oll

Ata da 251' SessãoOrdinária da Congregação. jfls. 04 a
071

021

Ata da 258' SessãoOrdinária da Congregação. (fls. 08 a
lol

031

Ata da 266' SessãoOrdinária da Congregação. jfls. 11 a

041

Ata da 267' SessãoOrdinária da Congregação. jfls. 16 a
20l

ELEIÇÃO

051 Processo n' 09 P-16275/2020

nteressado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Assunto: Ata da eleição para Representação Discente
junto à Congregação

do IFCH. jfls. 21 l

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSORTITULAR Abertura

OólProcesson' 09 P 4429/2020

Interessado:

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Assunto:Ratificação da abertura de concurso público de
provas e títulos para provimento de um cargo de Professor
Titular, nível MS-6, em regime de RTP, com opção

preferencialpara o RDIDP
- e respectivoEdital- na área
de Filosofia Política, Disciplina HG 062 Filosofia Política. jfls.
22 a 361

2

CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TITULODE PROFESSORLIVREDOCENTE - Abertura

071 Processo n' 09-P-8776/2020

Interessado: DEPARTAMENTODE FILOSOFIA

Assunto: Ratificação da abertura de Concurso para
obtenção
do Título de Professor Livre Docente - e
respectivo Edital - na área de História da Filosofia Jv\oderna
Disciplina HG 401 História da Filosofia Moderna 1. jfls. 37 a
431

PROMOÇÃO

POR MERITO

081

Interessado: IfCH
Assunto: Calendário para Processosde Promoções por
fúéríto aos níveisintermediários da Carreira de Magistério
Superior IMS 3.2, MS 5.2 e MS-5.31,para o I' semestre de
2022. jfls. 441

EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATIVIDADES

C)91Processo n' 09 P 2831 7/2014

Interessada: LUCIANA CORREIA ALVES

Assunto: Exercício Simultâneo de Atívidades, nos termos
dos artigos 8', 9' e 13' da Deliberação

CONSU-A-002/2001,

para atear no projeto ''Apoio ao Desenvolvimento
Institucional da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio

Arouca:Olhandopara o Futuro"Inata 5: Fortalecer
e
ampliar

as

estratégias

de

divulgação

científica,

comunicação pública e comunicação institucionalda
Ensp/fiocruz"l,

no

qual

desenvolverá

atividades

relacionadas à assessoria da editoría no periódico
Cadernos de Saúde Pública. jfls. 451
AFASTAMENTO NOS TERMOSDO ARTIGO 88, INCISA V, DO ESUNICAMP

101f'rocesso n' 09 P 19394//2018

Interessado: THIAGO LIÇA NICODEMO
Departamento: História
Assunto: Afastamento nos termos do artigo 88, inciso V, do
ESUNICAMP.para assumir a Coordenação do Arquivo
Público do Estado de São Paulo.(fls. 46 e 471

PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
111 Delib. PPGCS/IFCH n 004/2021 Interessada: THAISTARTALHADO NASCIMENTO LOfüBARDI
Assunto: Ingresso no Programa de Professor Colaborador.

por 03 anos a partir de 01/10/2021, junto ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais. jfls. 481
121 Ofício IfCH/DA n' 050/2021

nteressada: EMILIA PIETRAFESADE GODOS

Assunto: Relatório de ativídades e renovação de vínculo
no Programa

de Professor Colaborador,

por 03 anos a

partir de 06/02/2022,
junto ao Departamentode
Antropologia.

(fls. 491

3

t 31OfícioIFCH/DAn' 051/2021

Interessada: VANESSAROSEMARY
LEA
Assunto: Relatório de atívidades e renovação de vínculo
no Programa de Professor Colaborador, por 03 anos a

partir de l0/3/2022,junto ao Departamento
de

Antropologia.
141 Delib. PPGCS/IFCH

n' 003/2021

Interessada:

jfls. 501
MARILDA

APARECIDA

MENEZES

Assunto: Relatório de atívidades e renovação de vínculo

no Programade Professor
Colaborador.
por 03 anosa
partir de 01/3/2021,junto ao Programade Pós-Graduação
em CiênciasSociais.jfls.51l
PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR

ISI Ofício IFCH/DCPn' 039/2021 Interessado: LUASFELIPEMIGUEL
Assunto: Ingresso no
Programa
de
Pesquisador
Colaborador, para o período de 01/3/2022 a 31/12/2022.
sob supervisão do Prof. Dr. André Kaysel Velasco e Cruz,

junto ao Departamento de Ciência Política.jfls.521
l ól Ofício IfCH/DF n' 046/2021

Interessado: FABRICIO PIREX FORTES
Assunto: Ingresso no Programa de
Pesquisador
Colaborador, por 01 ano a partir de 01/3/2022, sob

supervisão do Prof. Dr. AÁárcioAugusto Damín Custódio,
junto ao Departamento de Filosofia.jfls. 531
17) Ofício IFCH/DHn' 070/2021

Interessada: ANICLEIDE ZEQUINI

Assunto:Retificação do período de renovação de vínculo
no Programa de PesquisadorColaborador, de 01/5/2021 a
31/8/2022, para 01/6/2021 a 31/8/2022. sob supervisão do

Prof. Dr. Marcos Tognon, junto ao Departamento de
História. jfls. 541

PROGRAMA DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO

tal Ofício IFCH/DF n' 045/2021

Interessado: ANDERSON APARECIDO LIMA DA SILVA
Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-

Assunto:

Doutorado, por 01 ano a partir de 01/12/2021, sob
supervisão do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Junior. junto ao
Departamento de Filosofia. jfls. S51
] PI Ofício IFCH/DF n' 044/2021

Interessado: LEONARDO RENNO RIBEIROSANTOS

Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo
no

Programa

de

Pesquisador

de

Pós-Doutorado,

por

01

ano a partir de 01/02/2022, sob supervisão da Profa. Dra
Yara Adário Frateschi, junto ao Departamento
Ifls. 561
20) Ofício IFCH/DCP n' 040/2021

de Filosofia

Interessada: ARIELLASILVA ARAUJO

Assunto: Relatório de atividades e encerramento de
vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado,

junto ao Departamento de Ciência Política.jfls.571

4

CENTROINTERNODE PESQUISA
2t l Ofício IFCH/DH n' 071 /2021

nteressado: DEPARTAMENTO)DE HISTORIA
Assunto: Criação de Centro Interno de Pesquisa ''Núcleo

de Estudos
da Edição,Literatura
e Imprensa
INEELIMj"
e
seu respectivo Regimento. (fls. 58 a ó21

COORDENADORIA DE EVENTOS,EXTENSÃOE DIFUSÃO
221 Ofício IFCH/CEEDI n' 005/2021 Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Regimento das atividades de extensão do IFCH
jfls. 63 a 681

COORDENADORIA DE PESQUISAPROJETOSECONVENIOS
231 Ofício CPPCon n' 01 8/2021

nteressado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Assunto: Acordo de doação entre o Instituto de filosofia e
Ciências Humanas da UNICAMP e o Fundação Porticus,

para apoiar o projeto ''PedagogícalApproachand
Consolídatíon of the Black Ai\ovemente Memory Centre ín
Brazil". jfls. 69 a 84
241 Ofício CPPCon n' 01 9/2021

Interessado: DOGLAS /v\ORAISLUBARINO

Assunto:Aditivo ao Acordo de Cotutela entre a
Universidade Estadual de Campinas e a École Pratique des

Hautes Études, para obtenção de duplo diploma de
doutorado.
2SI Ofício CPPCon n' 020/2021

(fls. 85 a 881

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto:Convênio de intercâmbio a entre o Institutode
Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP e o L'lnstitut
d'Etudes Avancées de Nantes - França. jfls. 89 a 95)

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO
Alteração de Catálogo de Curso
261 Ofício IFCH/CG n' 107/2C)21

Interessada: C00RDENADORIA DE GRADUAÇÃO
Assunto: Catálogo do curso de Graduação em Filosofia

para o ano de 2023.jfls.961
Obs.: documento com as alterações encaminhado em
separado.
271 Ofício IFCH/CG n' 108/2021

nteressada: C00RDENADORIA DE GRADUAÇÃO
Assunto: Catálogo do curso de Graduação em História
para o ano de 2023. jfls. 971

Obs.: documento com as alterações encaminhado em
separado.
2al Ofício IFCH/CG n' 109/2021

nteressada: C00RDENADORIA

DE GRADUAÇÃO

Assunto:Alteraçõesde catálogo do cursode Graduação
em Ciências Sociais para o ano de 2023. jfls. 981

Obs.: documento com as alterações encaminhado em
separado.
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COORDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente
291 Delíb. CPG/IFCH

n' 228/2021

Interessada:

MANIA STELLA MASTINS BRESCIAN

Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministraraulas e orientar. jfls. 9PI
301 Delib. CPG/IFCH n' 229/2021

Interessado: DRENOANDRADE ZUPPOLIN

Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador
junto ao Programa de Pós-Graduação em filosofia, para
ministrar aulas e orientar. jfls. 1001
3] l Delib. CPG/ FCH n' 230/2021

Interessado: COBERTOLUIZDC)CARMO
Assunto: Credencíamento como Professora Permanente

junto ao Programade Pós-Graduação
em Ambientee
Sociedade, para ministrar aulas e orientar. jfls. 101l
Exigências

adicionais

de Responsabilidade

321 De[[b. CPG/IFCH n' 236/202]

dos alunos junto ao PPGCP

nteressada: PROGRAMA DE POSGRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA POLÍTICA

Assunto: Exigências adicionais de responsabilidade e
engajamento dos alunos regulares dos cursos de Mestrado
e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política. jfls. 102 a 1041

Coordenação de Programa
331 Delib. CPG/IFCH n' 233/2021

Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto:Recondução da Profa. Dra. Joana Cabral de
Oliveira como Coordenadora do Programa de PósGraduação em Antropologia Social, para o período de
01/12/2021 a 31/3/2022. jfls. 1051

Subcomissão de Programa
341 Delíb. CPG/IFCH n' 232/2021

nteressada: C00RDENADORIA

DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto: Composição da Subcomissão do Programa de
Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade. a partir de
] 9/10/2021 . jfls. 10ól

PARA HOMOLOGAÇÃO
AFASTAMENTOCONFORME DELIBERAÇÃOCONSU-A-14/2015
3SI Ofício Bib/IFCH n' 01/2021

Interessado: TEOFILODE SOUZA CARÃO REIS

Departamento: Biblioteca
Assunto: Afastamento, com prejuko de vencimentos, nos
termos do Artigo 3', Incisa 11,da Deliberação CONSU-A014/201 6, para conclusão de doutorado na Cíty Universíty

of New York- E.U,A.no período de 12/01/2022 a 31/7/2023
jfls. 107 a 1091

6

EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DE ATIVIDADES

361 Processo n' 09-P-17483/2004

Interessada: ANDRÉIAGALVÃO
Assunto: Exercício Simultâneo de Atividades, nos termos
dos artigos 8', 9' e 13' da Deliberação CONSU-A-002/2001
,
para coordenar e participar do Estudo ''/üapeamento
sindical no Brasil'', junto a Fundação fríedrich Ebert, no
período de 01/11/2021 a 28/11/2021. jfls. 110a 1121

oooooí
UNICAÀÁP

MINUTA26.10.21

DeliberaçãoCEPE-A

/2021.

de 2021

Reitor: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA MEIRELLES
Secretária Geral: Angela de Noronha Bígnami
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apl'eseitta,çãodo comprovaltte de

vaciitação colttva a COVIL-1-9 pelos disceittes da UNICAMP e dá
outl'as pi"ovidêltcias.

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de presidente da Câmara de
Ensino, Pesquisa e Extensão,

Considerando o compromisso da Universidade com a proteção da vida e da saúde de toda a
comunidade;

Considerando a atuação do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GR n.' 63/2021
responsável por para planejar a retomada das aulas presenciais dos discentes da Unicamp;

Considerando a situação epidemiológica da Covid-19 nas cidades de Campinas, Limeira e
Piracicaba e no Estado de São Paulo, demonstrada por meio dos recentes boletins
epideãiiológicos desses municípios e do Estado;

Considerando a Deliberação CEE n.' 152/2017, do Conselho Estadual de Educação, que

dispõe sobre delegaçãode competênciaàs universidadese aos centros universitários
públicos pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino;
Considerando a necessidade de manutenção das medidas higiênicas e sanitâlas

nas

atividades presenciais;

Considerandoa decisão cautelarproferida pelo SupremoTribunal Federalna ADI 6.625
segundoa qual penbanecemem vigor as medidasprevistasnos bits. 3', 3'-A, 3'-B, 3'-C,
3'-D, 3'-E, 3'-F, 3'-G, 3'-H e 3'-J, inclusive dos respectivos parágrafos, incisos e alíneas

da Lei Federaln' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, -- medidas essasvoltadaspara o

Gabinete do Reitor

Universidade Estadual de Campinas

www.gr.unicamp.br

Cidade

Universitária "Zeferino VaZ'
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UNICAhÁP
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enüentamento da emergência de saúde pública deconente do comnavírus. entre elas a
realização compulsória de vacinação ;

visando manter a segurançacoletiva de alunos, docentese funcionários e tendo em vista o
decidido em sua' SessãoOrdinária, realizada em XXXX, baixa a seguinte Deliberação
Art. I' - Todos os alunos de graduação, pós-graduação, extensão e dos Colégios Técnicos
que pertençam ao grupo elegível para imunização contra a Covid-19, segundo o programa de
imunização do Estado de São Pauta e o calendário da Prefeitura Municipal de domicílio do

aluno, Êlcamobrigados à imunizaçãocompleta e à sua devida comprovaçãoperante a
Universidade para frequentar os seus campi, salas de aula, laboratórios, restaurantes,

bibliotecas, refeitórios, quadras esportivas, ambientes académicos, moradia estudantil e
demaisatividadespresenciais.
Art. 2' - Todos os alunos de graduação,pós-graduação e extensão deverão obrigatoriamente
apresentar seu esquema vacinal contra a COVA)-19 no site e-DAC, no campo vacinação, até
08 de dezembro de 2021
$ 1' - O aluno que apresentar situação médica que justiHjque a não vacinação, deverá passar
por avaliação médica no CECOM até 08 de dezembro de 2021, agendado pelas
coordenadoriasdos cursos
g 2' - A apresentaçãodo comprovante de vacinação diretamente ao professor não autoriza o
aluno a âequentar as aulas presenciais ou qualquer outra área dos Campa.
Art. 3' - Os alunos dos Colégios Técnicos deverão obrigatoriamente apresentar seu esquema
vacinal contra a COVID-1 9 junto à respectiva secretaria de cada Colégio.

$ 1' - O aluno que apresentar situação médica que justiâque a não vacinação deverá passar
por avaliação médica no CECOM até 08 de dezembro de 202 1
$ 3' - A apresentaçãodo comprovante de vacinação diretamente ao professor não autoriza o
aluno a Êequentar as aulas presenciais ou qualquer outra área dos Campi

Art. 4' - Para o ano letivo de 2022 a matrícula dos alunos de graduação,pós-graduação,
extensão e dos discentes dos colégios técnicos fica condicionada à comprovação da
imunização contra a Covid-19,

Gabinete do Reitor

Universidade Estadual de Campinas
v-'ww.gr.unicamp.br

nos ternos

dos artigos I' a 3' desta Deliberação, Hlcando

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
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CEP- 13.083-872

0000Q3

MINUTA26.10.21
vedadaàquelesque não comprovaremo esquemavacinal a ítequênciaaos campi da
UNICAMP, salas de aula, laboratórios, restaurantes,bibliotecas, refeitórios, quadras
esportivas, ambientes acadêmicos, moradia estudantil, serviços universitários e demais
atividades presenciais.

Art. 5' - Os alunos especiais e intercambistas deverão obrigatoriamente apresentarseu
esquemavacinal contra a COVID-19 no ato de inscrição na Universidade através do sistema
SIGA da DAC.
Art. 6' Esta Deliberação entrará em vigor na data de suapublicação

Campinas XX de XXXX

de 2021

ANTONIO JOSE DE ALATEIDA MElliELLES
Reitor
D.O.E

Gabinete do Reitor

Universidade Estadual de Campinas

www.gr.unicamp.br

Cidade Universitária"Zeferino Va2'
Caixa Postal 6194
Barão Geraldo - Campinas - SP
CEP- 13.083-872
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FILOSOFIA E CIENCIAS llUMANAS DA tJNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAWINAS.

3

Aos quatro dias de dezembro2019, às catorze horas, reuniu-se a Congregaçãodo Instituto de

4

Filosofia e Ciências Humanas, sob a Presidência do Prof. Dr. Alvaro Gabriel Bianchi Mendez,

5

Diretor do Instituto. Compuserama mesa os funcionários Nilton César Betanho,ATU do Instituto,

6

e Fábio Guzzo, secretário da Direção. Estiveram presentesà sessãoos professores doutores: Michel

7

Nicolau Netto, Coordenador da Pós-Graduação;FredericoNormanha Ribeiro de Almeida,

8

Coordenadorda Graduação;Andréia Galvão, Chefe do Departamentode Ciência Política; Ana

9

Sílvia Volpi Scott, Chefe do Departamentode Demograãa; Sávio Machado Cavalcante, Cjaefedo

10

Departamentode Sociologia; Taisa melenaPascalePalmares,Chefe do Departamentode Filosofia;

11

JosianneFrancia Cerasoli e Bárbara Gerandode Castro, representantestitulares de docentesMS-

12

3;José Marcos Pinto da Cunha, representante titular de docentes MS-6; Mário Augusto Madeiros da

13

Sirva, representantesuplente de docentes MS-3 e; Márcio Augusto Damin Custódio, representante

14

suplentede docentesMS-5. Estiveram presentesainda os funcionários Devison Pereira de Abriu,

15

Ricardo Vieira Cioldin, Marina Rebolo Tavares, Reginaldo Alvos do Nascimento, Leandro Ferreira

16

Maciel e Luís Fumando de Carvalho Rabello, representantestitulares de técnicos-administrativos.

17

Compuserama bancada discente os alunos Ingrid Saraiva Tavares e Jogo Pedro Rolas,

18

representantestitulares dos discentes e; Matheus Alves Albino, representante suplente do discente.

19

Justificaram ausênciaos professoresRoberto Luiz do Canso, Lucilene Reginaldo, Mariana

20

Chaguri, André Kaysel, Rui Luís Rodrigues, Marcos Nobre, José Alvos Neto, Fumando Teixeira,

21

Lulas Angioni, Rachel Meneguello, Marmelo Ridentí e Jorre Cola. Em seguida, passou-seà

22

ORDEM DO DIA - PARA APROVAÇÃO - 0/9 Ata da 249' SessãoOrdinária da Congregação;

23

ADMISSÃO DE DOCENTE NA PP/QD

24

COLETA FERREIRA ALBINO DE OLIVEIRA - Assunto: Admissão na Parte Permanentedo

25

QuadroDocente,nível MS-6, em RTP, com extensãodo regime para o RDIDP, na PP do QD/UEC,

26

tendo em vista sua aprovação no Concurso Público para provimento de cargo de Professor Titular,

27

na Área de Fecundidade,Nupcialidade e Família, Disciplina DM-012

28

Anuais, bem como aprovação do parecer circunstanciado sobre o plano de trabalho; 03UProcesso n'

29

Ol-P-3062/1985

30

Permanentedo QuadroDocente da UNICAMP, nível MS-6, em RTP, com extensãopara o RDIDP,

31

tendo eln vista sua aprovação no Concurso Público para provimento de cargo de Professor Titular,

32

na Área de Epistemologia,Lógica e Filosofia da Linguagem, Disciplina HG-304 - Teoria do

33

Conhecimento l e HG-516 - Epistemologia da Física, bem como aprovação do parecer

34

circunstanciadosobre o plano de trabalho; RELATORIO PERJODICODE ATIVIDADES

35

DOCENTES - 040 Ofício IFCH/DCP n' 033/2019 - Interessado:FREDERICO NORMANDA

36

RIBEIRO DE ALMEIDA

37

Processo n' 09-P-2141 1/2013 - Interessado: RUI LUIS RODRIGUES - Departamento: História -

DA 251' SESSÃO ORDINÁRIA

Interessado:

SILVIO

DA CONGREGAÇÃO

DO INSTITUTO

DE

0Zy Processo n' 01-P-3735/1982 - Interessada: MARCA

SENO CHIBENI

QuestõesDemográficas

- Assunto:

Admissão

na Parte

- Departajnento: Ciência Política - Período: 01/10/2016 a 30/9/2019; 0SD

008003
38

Período; 01/5/2016 a 30/4/2019; PROGRAMA DE PROFESSORCOLABORADOR - 0ó9

39

Processo n' 09-P-24440/2019 - Interessada: EMILIA

40

Ingresso no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 06/02/2020, junto ao

41

Departamentode Antropologia; 079 Ofício IFCH/DH n' 062/2019

42

ALVES TEODORO - Assunto:Ingressono Programade ProfessorColaborador,por 02 anos, a

43

partir de 01/12/2019, junto ao Departamento de História; 08D Processo n' 09-P-25049/2013

44

Interessado: MARCOS LUTZ MULLER - Assunto: Renovação de vínculo no Programa de

45

Professor
Colaborador,
por 02 anos,a partir de 05/11/2019,
junto ao Departamento
de

46

Antropologia; PROGRAMA DE PESQUISADOR COLABORADOR - OÇUProcesson' 09-P-

47

21396/2017 - Interessada: SILENE TORRES MARQUEI

48

Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao Departatnento de Filosofia; /0y Processo n' 09-P

49

23763/2016 - Interessado: BRUNO MARTINS MACHADO - Assunto: Encerramento de vínculo

50

no Programa de PesquisadorColaborador,junto ao Departamentode Filosofia; PROGRAMA DE

51

PESQUISADOR

52

Interessado: PAULO VICTOR LEITE LOPES - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de

53

Pós-Doutorado,por 01 ano, a partir de 01/8/2020, sob supervisãoda Prosa.Dra. lsadora Lins

54

França, junto ao Departamento de Antropologia;

55

LUIZ GUSTAVO FRESTAS ROSSI - Assunto: Renovação de vínculo no Programa de Pesquisador

56

de Pós-Doutorado, por 01 ano, a partir de 01/02/2020, sob a supervisão do Prof. Dr. Ronaldo

57

Râmulo Machado de Almeida, junto ao Departamento de Antropologia; /3y Ofício IFCH/DS n'

58

030/2019 - Interessada: DANIELE

59

de vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento de Sociologia;

60

/49 OHcio IFCH/DH n' 060/2019 - Interessado: NAUBER GAVSKI

61

Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao Departamento

62

de História; /5D Ofício IFCH/DH n' 061/2019 - Interessado: LEANDRO ALVES TEODORO -

63

Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao

64

Departamento de História; ELEIÇÃO - /ÓD Processo n' 01-P-]9]32/1998

65

Assunto: Ata da eleição para escolha da Representação Discente junto à Congregação do IFCH;

66

REGIMENTO - /7) Ofício IFCH/Publ. n' 005/2019 - Interessado: IFCH

67

intemo da revista Urbana, revista eletrõníca do Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade

68

(CIEC); /ÕD Ofício IF'C]]/Pub]. n' 006/20]9 - Interessado:IFCH

69

Conselhoda Revistade História da Arte e da Cultura On-linfa,do Centro de História da Arte e

70

Arqueologia (CHAA); CURSO DE EXTENSÃO

71

[FCH - Assunto: Curso de Extensão "Património, memória e ensino de História/Educação

72

Patrimonial e ensinode História"; COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PROJETOSE CONVENTO

73

Cotutela- 20UOficio CPPCann' 003/2019 Interessados
ANDRE EDUARDO BECKER KRFTN

74

Assunto:Acordo de Cotutelaentre a UniversidadeEstadualde Campinase a Universidadede

DE

POS-DOUTORADO

PPPD

PIETRAFESA DE GODOI - Assunto

Interessado:LEANDRO

- Assunto: Encerramento de vínculo no

//9

Ofício

/2y Ofício IFCH/DA

IFCH/DA

n'

052/2019

n' 053/2019 - Interessado

CORDEIRO MOTTA -Assunto: Relatório final e encerramento

DA SILVA - Assunto

Interessado: IFCH

Assunto: Regimento

Assunto: Regimento interno e

- /9) Ofício IFCH/DH n' 059/20 ] 9

interessado:

00Ü 00 6
75

Coimbrã, para obtençãode duplo diploma de doutorado; COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO -

76

Proposta de Nova Modalidade Na Graduação - 2/) Ofício IFCH/CG n' 055/2019

77

IFCH - Assunto: Parecer da Comissão de Graduação e Proposta de nova modalidade na Graduação

78

em Ciência Sociais - "Populaçãoe Políticas Sociais", encaminhadapelo Departamentode

79

Demograüla;COORDENAÇÃO DE POS-GRADUAÇÃO - Credenciamentode Docente

80

Delib. CPG/IFCH n'

81

Credenciamento como Professor Permanente, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e

82

Sociedade,para ministrar aulas e orientar; 23y Delib. CPG/IFCH n' 197/2019 - Interessado: ALEX

83

Wn,HANS

84

junto ao Programa de Pós-Graduaçãoem RelaçõesIntemacionais, para ministrar aulas e orientar;

85

Prorrogação de prazo para Defesa de Dissertação - ZV9Delib. CPG/IFCH n' 208/2019 - Interessada

86

MONIQUE FELIX BORIN - Assunto: Pronogação de prazo de integralização,para maio de 2020,

87

junto ao Curso de Doutorada em História; PARA HOMOLOGAÇÃO - COORDENAÇÃO DE

88

POS-GRADUAÇÃO - Programa Professor Especialista Visitante - ZS9 Ofício IFCH/CG n'

89

53/2019 Interessada;COORDENAÇÃO DE GRADUAÇÃO - Assunto: Aprovação da proposta

90

de Monise Femandes Picanço, referente ao Edital PRG "Professor Especialista Visitante";

91

Vestibu[ar- Zó0Ofício CG/IFCH n' 54/2019- interessada:C00R])ENAÇAO DE GRADUAÇÃO

92

Assunto:Retiüjcaçãodo item 2 do Ofício CG/IFCH n' 14/2019,que trata das vagasolímpicas

93

para o Vestibular 2020 de História. Em seguida,foi destacadoo ponto 21. Após, os demais itens

94

foram a escrutínio e aprovadospor unanimidade.Após, passou-seao destaqueúnico: o item 21. A

95

Prof'. Ana Síjvia reforçou a questão do prometo acadêmico da nova modalidade de Graduação.

96

Lembrou que a área de Demografia está consolidada na Universidade, com uma atuação de mais de

97

40 anos. Também destacouque a proposta da nova modalidade não vai repercutir na alocaçãode

98

vagas anual ao IFCH, ou seja, não deverá ímpactar o Instituto. Em seguida, o ponto foi a votação e

99

aprovadopor unanimidade.Após, passou-seà PAUTA SUPLEMIENTAR: ORDEM DO DIA

ANTONIO

Interessado

ZZy

196/2019 - Interessado: CARDOS ALFREDO JOLY - Assunto

PALLUDETO

- Assunto: Credenciamento como Professor Permanente,

100

PARA APROVAÇÃO - AFASTAMENTO CONFORME DELIBEliAÇÃO CONSU-A-14/2015-

101

0])

102

Departamento:História - Assunto: Alteração do período do afastamentopara realizar estágio pós-

103

doutoral, junto à Universidade de Harvard - E.U.A., de 01/01/2020 a 3 1/7/2020, para 01/02/2020 a

104

31/7/2020;PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR - 02PProcesson' 17422/2017-

105

Interessada: CELLY C00K

106

Pesquisador
Colaborador,por 02 anos,a partir de 05/10/2019,sob a supervisão
do Prof. Dr.

107

Frederiço Normanha Ribeiro de Almeida, junto ao DepaNajnentode Ciência Política; 03) Processo

108

n' 15799/2019 - Interessada: MARCO ANTONIO

i no

Relatóriofinal e encerramento
de vínculo no Programade Pesquisador
Colaborador,
junto ao

110

Departamentode Sociologia; PROGRAMA DE PESQUISADOR DE POS-DOUTORADO PPPD

111

Processo n'

049 Ofício

09-P-6919/2015

IFCH/DS

n'

INATOMI

Interessado: RICARDO FIGUEIREDO PIROLA

- Assunto: Renovação de vínculo no Programa de

GONSALES DE OLIVEIRA

032/2019 - Interessado: MARCO

ANTONIO

- Assunto:

GONSALES

DE

000Q0 7
1 12

OLIVEIRA - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 06 meses, a

1 13

partir de 01/10/2019,sob supervisão
do Prof. Dr. RicardoLuiz Corro Antunes,junto ao

1 14

Departamentode Sociologia;0SDOfício IFCH/DS n' 033/2019- Interessado:HIVY DAMASIO

115

ARAUJOMELLO - Assunto:Renovação
de vínculo no Programade Pesquisador
de Pós-

16

Doutorado,por 01 ano, a partir de 01/01/2020,sob a supervisãodo Prof. Dr. RenatoJoséPinto

117

Ortiz, junto ao DepaHamentode Sociologia; CONVENTO - 0ó9 Ofício IFCH/DF n' 062/2019

118

Interessado: DEPARTAMENTO

119

entre a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade dos Andes; CENTRO INTERNO DE

120

PESQUISA

079 Ofício

121

SOCIOLOGIA

- Assunto:

122

Sociologia Contemporânea"(CSC) e seu respectivo Regimento; MOÇÃO - 08y Ofício IFCH/DH n'

123

064/2019 - Assunto: Novas diretrizes da área orçamentária e financeira da CAPES - ProfHistória -

124

Carta aberta sobre a suspensãode ingressantes nos PROEBS 2020. Em seguida, foram destacados

125

os pontos 07 e 08. Em seguida, os demais itens foram a escrutínio e aprovados por unanimidade.

126

Após, passou-se ao primeiro destaque: o item 7. O Er9Ê. Sávio fez um registro sobre a criação do

127

Centro de Sociologia Contemporânea,e destacou que uma de suasfinalidades será o incentivo à

128

produção de pesquisa coletiva. Em seguida, o ponto foi a votação e aprovado por unanimidade.

129

Após, passou-seao item 8. A Prof' (:risüna: M:ç!!sa11elJa
apresentou uma proposta de moção a

130

respeito do ProfHistória e a suspensãodos ingressantes nos PROEBS 2020. Em seguida, a minuta

131

do texto foi a votação e aprovadopor unanimidade.Após, passou-seao EXPEDIENTE. O Senhor

132

Pr9$idgnlieapresentou discussão que foi pautada no CONSU, acerca de alteração no Regimento

133

Geral dos Cursos de Pós-Graduação.Destacou que o artigo 6' da proposta abre possibilidade de

134

cobrança de mensalidade em cursos /a/o senso. O objetivo é legalizar determinados tipos de cursos

135

que estão mal desenhados, pois diplomas emitidos como 'Especialização - modalidade extensão:

136

não estão sendo reconhecidos por órgãos de classe e/ou conseljlos profissionais. Nada mais

137

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

138

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

139

Campinas, 8 de novembro de 2021

DE FILOSOFIA

IFCH/DS

n'

Assunto: Acordo de Cooperação Açadêmica

034/2019

Proposta de criação

- Interessado:

de Centro

Intimo

DEPARTAMENTO
de Pesquisa "Centro

DE
de

8
l

ATA DA 258' SESSÃO
ORD]NAlZIA
DA CONGjIEGAÇAO
DO INSTITUTODE

2

FILOSOFIA E CIENCIAS llUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.

3

Aos quatro dias de novembro de 2020, às catorze horas, reuniu-sevirtualmente a Congregaçãodo

4

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

5

Mendez, Diretor do Instituto. Estiveram presentesà sessãoos professoresdoutores: Roberto Luiz

6

do Carmo, Diretor-Associado;

7

Chefe do Departamento de Ciência Política; Ana Sílvia Volpi Scott, Chefe do Departamentode

8

Demograâa; Sávio Machado Cavalcante, Chefe do Departamento de Sociologia; Mariana

9

Miggiolaro Chaguri, Bárbara Gerandode Castro e Andréia Galvão, representantestitulares de

10

docentesMS-3; Marcos Severino Nobre e Ferrando Teixeira da Salva,representantestitulares de

11

docentesMS-5; e André Kaysel Velasco e Cruz, representantesuplentede docentesMS-3.

12

Estiverampresentesainda os ftlncionários Devison Pereira de Abriu, Ricardo Vieira Cioldin,

13

Reginaldo Alvos do Nascimento, Leandro Ferreiro Maciel e Luís Fumando de Carvaljlo Rabelld;

14

representantestitulares de técnicos-administrativos;bem como a funcionária Patrícia Avanci,

15

representante suplente de técnicos-administrativos. Compuseram a bancada discente os alunos

16

Ingrid SaraivaTavares,Tais melenaCardosoRoldão, Ellen Alvos Menezese Bruna Carolina

17

Garcia, representantestitulares dos discentes. Justificaram ausência os professoresLucilene

18

Reginaldo, Josíanne Cerasoli, José Alves Neto, José Marcos da Cunha, Marmelo Ridenti; bem como

19

a funcionária Marina Tavarese os alunos Flávia dos Santose Octávio del Passo.Em seguida,

20

passou-se à ORDEM

21

COLABORADOR - 0J9 Processo n' 09-P-25355/2018 - Interessado: RODRIGO FERREIRO

22

TONIOL - Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no Programa Professor

23

Colaborador,
por 01 ano,a partir de 01/01/2021,
junto ao Departamento
de Antropologia;02y

24

Processo n' 09-P-22208/2018

25

atividades e renovaçãode vínculo no Programade ProfessorColaborador, por 02 anos, a partir de

26

06/11/2020, junto ao Departamento de Ciência Política;

27

Interessado:FERNANDO ATIQUE

28

Programa de Professor Colaborador, por 02 anos, a partir de 01/8/2020, junto ao Departamento de

29

História; 049 Processo n' 09-P-26883/2014 - Interessado: LUCIANO

30

Relatório de atÍvidadese renovaçãode vínculo no Programade ProfessorColaborador,por 02 anos,

31

a partir de 15/10/2020, junto ao Departamento de História; 0i) Processo n' 09-P-11453/2018

32

Interessada:KARINA LILIA PASQUARIELLO MARÇANO Assunto: Relatório de atividades e

33

encerramento de vhtculo no Programa de Professor Colaborador, junto ao Departamento de Ciência

34

Política; PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR - 0ó9 Ofício IFCH/DA n'

35

032/2020 Interessado:RICARDO URQUIZAS CAMPELLO - Assunto: Ingressono Programade

36

Pesquisador Colaborador, por 01 ano, a partir de 01/1 1/2020, sob supervisão da Prosa.Dra. Susana

37

SoaremBranco Darão, junto ao Departamento de Anüopologia; 079 Ofício IFCH/DH n' 027/2020 -

Joice Meio Vieira, Coordenadora da Graduação; Rachel Meneguel.lç),l

DO DIA

- PARA APROVAÇÃO

- Interessada: DEBORA

- PROGRAMA

MACIEL

ALVES

DE PROFESSOR

- Assunto: Relatório de

03D Processo n' 09-P-17980/2018

Assunto: Relatório de atividades e renovaçãode vínculo no

MIGLIACCIO

- Assunto:

000C09
38
39

40
41

42
43

44

Interessado: IVIA MINELLI - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador, por 02

anos,a partir de 01/10/2020,sob supervisãodo Prof Dr. José Alvos de FrestasNeto, junto ao
Departamentode História; 08UOfício IFCH/DH n' 028/2020- Interessado:EDUARDO MEJIA
TORO - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador, por 02 anos, a partir de

30/9/2020,sob supervisãodo Prof. Dr. JoséAlvos de FrestasNeto, junto ao Departamento
de
História; 0g Processo n' 09-P-28869/2016 - Interessada: FABIANA

BRUNO - Assunto

Renovação de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador, por 02 anos, a partir de

45

17/12/2020, sob supervisão da Prosa. Dra. Mana Suely Kofes, junto ao Departamento de

46

Antropologia;

/0D Processo n' 09-P-1 0344/2020 - Interessado: DANILO

CEZAR

SOUZA PINTO

47

Assunto: Alteração do período de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador, de 26/8/2020

48

a 25/8/2021, para 01/02/2021 a 3 1/01/2022, sob supervisão do Prof Dr. Antonio Roberto Guerreiro

49

Júnior, junto ao Departamento de Antropologia; //) Processon' 09-P-12281/2016- Interessada

50

MARGARIDA FÁTIMA SOUZA RIBEIRO - Assunto: Relatório de atividades e encerramentode

51

vínculo no Programade PesquisadorColaborador,a partir de 3 1/7/2020,junto ao Departamentode

52

História; PROGRAMA DE PESQUISADORDE POS-DOUTORADO /Zy Ofício IFCH/DH n'

53

025/2020 - Interessada:IVIA MINELLI - Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de

54

Pesquisadorde Pós-Doutorado,a partir de 3 1/7/2020,junto ao Departamentode História; CURSO

55

DE EXTENSÃO - /3U Ofício IFCHa)S n' 023/2020- Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA

56

E CIENCIAS HUMANAS - Assunto: l Curso de Difusão Científica "Uberização e Trabalho

57

Digital no Limiar da Indústria 4.0: Regulaçãoe(Des) Proteção do Trabalho em um Contexto de

58

Transfonnações Globais"; /V9 Ofício IFCH/DS n' 022/2020 - Interessado: INSTITUTO DE

59

FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto: ll Curso de Difusão Cientíülca"As

60

Metamorfosesdo Mundo do Trabalho na Era Infomiacional-Digital"; REGIMENTO - /5] Ofício

61

IFCH/Publ. n' 006/2020 - Interessado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS -

62

Assunto: Regimento intimo

63

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto:Propostade política de cotas

64

PAD e PED; BOLSAS SAE - /70 Assunto:Contrapropostaapresentada
pelos alunos sobre

65

mudanças nos critérios de seleção para bolsas Auxílio do SAE - Deliberação CEPE-A-003/2012;

66

COOjiDENADORIADE POS-GRADUAÇÃO
- Credenciamento
de Docente /8) Delib.

67

CPG/IFCH n' 233/2020 - Interessado: LUIZ

68

Credenciamento como Professor Permanente,junto ao Programa de Pós-Graduação em História,

69

para ministrar aulas e orientar; /9) Delib. CPG/IFCH n' 234/2020

70

BUENO - Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora, junto ao Programa de Pó$-

71

Graduaçãoein Filosonla, para ministrar aulas e orientar; CertiHlcadode Aperfeiçoamento - 20U

72

Delib. CPG/IFCH n' 245/2020 - Interessada:SERGIO ANTONIO DE SIMONE - Assunto

73

CertiHlcado de curso de Pós-Graduação Lato Sensu, na modalidade aperfeiçoamento(parecer

74

favorável); Cotutela - 2/) Delib. CPG/IFCH n' 241/2020 - Interessada: BEATRIZ SCHWENCK

da revista Temáticas;

COTAS PAD E PED - /óO Interessado:

CÉSAR MARQUEI

FILHO

Assunto:

Interessada:JULIANA

oo001'0
75

Assunto: Termo Aditivo n' l ao Acordo de Cotuteja de Tese entre a Universidade Estadual de

76

Campinase a Universidade
de Paras,da alunaBeatriz Schwuenkdo cursode Doutoradoem

77

Sociologia; 22P])elib. CPG/IFCH n' 247/2020 - Interessado:THIAGO HENRIQUE ROSALES

78

MARQUEI

79

Universidade do Porto, do aluno Thiago Henrique Rosales Marques do curso de Doutorado em

80

Filosofia; PARA HOMOLOGAÇÃO

81

Processo n' 01-P-25355/2018 - Interessada: JEANNE MARIE GAGNEBIN D EBONS - Assunto:

82

Relatório de atividadese renovaçãode vínculo no Programade ProfessorColaborador,por 02 anos:

83

a partir

84

GRADUAÇÃO

85

LINS - Assunto: Termo Aditivo n' l ao Acordo de Cotutela de Tese entre a Universidade Estadual

86

de Campinase a UniversidadeBordeauxMontaigne, do aluno Fabien PascalLins do curso de

87

Doutorado em Filosofia. Em seguida,foram destacadosos itens 16 e 17. Os demais itens foram a

88

escrutínio e aprovados por unanimidade. Em seguida, passou-seao primeiro destaque:o ponto 16.

89

A PlgÊ:.:Ândligla sugeriu aprimoramentos textuais nos artigos 18 e 19, que foram acolhidas pelo

90

Senhor Presidente. A ;Bege:.Bárbara teve dúvidas quanto ao encaminhamento, uma vez que a

91

proposta não passara pela Pós-Graduação. Deste modo, o item foi retirado de pauta a íím de ser

92

apreciado pelas Coordenações de Pós-Graduação e Graduação. Em seguida, passou-se ao próximo

93

destaque: o ponto 17. A digçÊl31g.M.ilÊna;
apontou algumas preocupações sobre os novos critérios

94

de seleção para bolsas auxílio do SAE. Após apontamentos dos congregados, foi redigida nota a ser

95

enviada à CEPE, colegiada em que está se dando estadiscussão. Em seguida, o item foi a votação e

96

aprovado por unanimidade. Após, passou-seà Pauta Suplementar: PARA APROVAÇÃO

97

PROGRAMA DE PESQUISADORDE POS-DOUTORADO- 0JJ Ofício IFCH/DF n' 32/2020-

98

Interessado: ALESSANDRO BONELLO - Assunto: Renovação de vínculo no Programa de

99

Pesquisador de Pós-Doutorado, para o período de 01/9/2020 a 31/3/2021, sob supervisão do Prof.

Assunto: Acordo de Cotutela de Tese etatrea Universidade Estadual de Campinas ea

de 01/7/2020,

junto

PROGRAMA DE PROFESSORCOLABORADOR - 23)

ao Departamento

- Cotutela - 249 Delib. CPG/IFCH

de Filosofia;

C00RDENADORIA

n' 240/2020 - Interessado: FABIEN

DE

POS

PASCAL

100

Dr. Lulas Angioni,junto ao Departamento
de Filosofia.Em seguida,o item foi a votaçãoe

101

aprovado por unanimidade. Nada mais llavendo a tratar, o Senhor Presidente considerou encerrada

102

a reunião e eu, Fábio Guzzo, lavrei a presente ata, a ser submetida à Congregação do Instituto de

103

Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 12 de novembro de 2021

l

ATA DA 266' SESSÃO
ORDnÁRIADA CONGREGAÇÃO
DO nSTITUTODE

2

FILOSOFIA E CIÊNCIAS llUMÀNAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAWINAS.

3

Aos seis dias de outubro de 2021, às catorze horas, reuniu-se virtualmente a Congregaçãodo

4

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, sob a Presidência da Prof'. Dr'. Andréía Galvão,

5

Diretora do Instituto. Estiveram presentesà sessão os professores doutores: Michel Nícolau Netto,

6

Diretor Associado; Bárbara Geraldo de Castra, Coordenadora da Pós-Graduação;Joice Meio Vieira,

7

Coordenadora da Graduação; Antânio Roberto Guerreiro Júnior, Chefe do Departamento de

8

Antropologia; Andrei Koener, Chefe do Departamentode Ciência Política; Ana Sílvia Volpi Scott,

9

Chefe do Departamentode Demografia; Fobia Marcara Querido, Chefe do Departamentode

10

Sociologia; Marco Antânio Caron RufHino, Chefe do Departamento de Filosofa; lsadora Lins

11

trança e Nashieli Cecília RangemLogra, representantestitulares de docentes MS-3; Luciana

12

Ferreira Tatagiba, Yara Adário Frateschi, Omar Ribeiro Thomaz e Ronaldo Rõmulo Machado de

13

Almeida, representantestitulares de docentesMS-5; Armando BoatoJúnior, representantetitular de

14

docentes MS-6; Joana Cabral de Oliveira e Andréa Marcondes de Frestas, representantes suplentes

15

de docentesMS-3. Estiveram presentesainda os funcionários Devison Pereira de Abriu, Reginaldo

16

Alvos do Nascimento, Ricardo Vieira Cioldin e Luís remando de Carvalho Rabello, representantes

17

titulares de técnicos-administrativos.Compuseram a bancada discente os alunos Ingrid Saraiva

18

Tavares, João Pedro Midões Suares Rojar, Ana Vitória Cavalcante Santos e Luiz Gabriel

19

Natividade Limo, representantesdos discentes. Justiõcaram ausência os professores Rui Rodrigues,

20

Artionka Capiberibe, José Marcos da Cunha e a funcionária Marina Tavares. Em seguida, passou-

21

se ao EXPEDIENTE.

A Senhora Presidente passou a palavra aos pró-reitores

PltQÊ..Fernando

22

Reitor de Extensão e Cultura, e Prof. lvan Felizardo Contrera Toro,

23

Pró-Reitor de Graduação, que falaram sobre a curricularização da Extensão na Universidade. Após,

24

passou-seaos INFORMES. A SÊB!!QraPresidente lembrou a recente sessãohistórica do CONSI.J

25

que revogou o título de doutor honoris causa que fora concedido a Jarras Passarinho. Em seguida,

26

o EligÊ...baiÊbg!
fez ponderações
sobrea deliberação
que normatizao retomodos discentesao

27

campus. Lembrou que as disciplinas teóricas continuam remotas neste semestre; que o ciclo

28

completo de imunização é obrigatório para o retomo presencial; e da obrigatoriedade de testagem

29

contra Covid. Em seguida,passou-se à ORDEM DO DIA - EXPEDIENTE - a/) Apresentação do

30

Pró-Reitor de Extensãoe Cultura, Prof. remando Antonio SantosCoelho e do Pró-Reitor de

31

Graduação, Prof lvan Felizardo Contrera Toro, e conversa sobre propostas de ações para a gestão

32

atual;ORDEM DO DIA - PARA APROVAÇÃO- 0/9 Ata da 253' SessãoOrdináriada

33

Congregação; 02y Ata da 265' Sessão Ordinária da Congregação; CONCI,RSO PARA

34

PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSORDOUTOR - ParecerFinal - 03PProcesson' 09-P-

35

14008/2020

36

Comissão Julgadora do Concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, nível MS-3. 1,

37

em regime de RTP, com opção preferencial para o RDIDP, na área de História da América,

Interessado: DEPAR.TAMENTO

DE HISTORIA

- Assunto: Parecer final

da

38

Disciplinasl:IH-386 História da América; EXERCÍCIO SIMULT NEO DE ATIVIDADES - 041

39

Ofício IFCH/DH n' 055/2021 - Interessada:NERI DE BARROU ALMEIDA - Assunto: Exercício

40
41

42

Simultâneo de Atividades, nos termos dos artigos 8', 9' e 13' da Deliberação CONSU-A-002/2001,

para ministrar disciplina intitulada "Reforma da lgrda: religião e política nos 900 anos da
Concordata de Worms(1122)", no período de 22/10/2021 a 18/02/2022, junto ao Programa de Pós-

43

GraduaçãoelB História da Universidade Federal de Minas Gerais;AFASTAMENTO CONFORME

44

DELIBERAÇÃO

45

NASHIELI CECILIA RANGEL LOERA - Departamento:
Antropologia- Assunto:Relatóriode

46

atividades, referente ao afastamento para realizar estágio pós-doutoral, no período de 01/12/2020 a

47

31/7/2021, junto ao Institut d'Études Avancées de Nantes(IEA)

48

PROFESSOR COLABORADOR

49

AUGUSTO ARANTES NETO - Assunto: Relatório de atividades e renovaçãode vínculo no

50

Programa de Professor Colaborador, por 03 anos a partir de 05/1 1/2021, junto ao Departamento de

CONSU-A-14/2015 -

0Sy Processo n' 09-P-11846/2015 - Interessada

- 0ó9 Ofício IFCHa)A

França; PROGRAMA DE

n' 037/2021 - Interessado: ANTONIO

51

Antropologia; C)7)Ofício IFCH/DS - Interessada:MARIA LYGIA QUARTIM DE MORAES -

52

Assunto: Relatório de atividades e renovaçãode vínculo no Programade Professor Colaborador,

53

por 03 anosa partir de 15/3/2021,junto ao Departamentode Sociologia;08UOfício IFCHTDHn'

54

058/2021

55

atividades e renovação de vínculo no Programa de Professor Colaborador, por 03 anos a partir de

56

02/972021, junto

57

COLABORADOR - 09 Ofício IFCH/DH n' 057/2021 - Interessado:RODRIGO VIVAS

58

ANDRADE - Assunto: Ingresso no Programade PesquisadorColaborador, por 01 ano a partir de

59

OI/l0/2021, sob supervisãodo Prof. Dr. Marcos Tognon, junto ao Departamento de História; /0D

60

Ofício IFCH/DH n' 056/2021- Interessada:ANICLEIDE ZEQUINÍ

61

atividades e renovaçãode vínculo no Programa de PesquisadorColaborador, para o período de

62

O1/5/2021 a 3 1/8/2022, sob supervisão do Prof Dr. Marcos Tognon, junto ao Departamento de

63

História; PROGRAMA DE PESQUISADORDE POS-DOUTOliADO - //J Ofício IFCH/DS

64

Interessada:JANAINA MARFINS CORDEIRO Assunto: Ingresso no PrograJnade Pesquisador

65

de Pós-Doutorado, pelo período de 14/5/2021 a 1 1/5/2022, sob supervisão do Prof Dr. Marcelo

66

biqueira Ridenti, junto ao Departamentode Sociologia; PRÉMIO DE RECONHECIMENTO

67

ACADEMICO ZEFER]NO VAZ - Deliberação CONSU-A-021/2013 - Parecer da Comissão de

68

Especialistas - /20 Processo n' 09-P-29208/2021

69

CIENCIAS HUMANAS - Assunto: Parecer da Comissão de Especialistas e indicação de candidato

70

ao prêmio;PRÉMIO DE RECONHECIMENTODOCENTEPELA DEDICAÇÃO AO ENSINO

71

DE GJ{ADUAÇAO - Deliberação CONSU-A-021/2013 - Parecerda Comissão de Especialistas

72

/3D Processo n' 09-P-29209/2021 - ]nteressado: INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS

73

HUMANAS - Assunto: Parecer da Comissão de Especialistas e indicação de candidata ao prêmiol

74

PRÉMIO PROEC DE EXTENSÃO

- Interessada:

ao

MARIA

STELLA

Departamento

de

MARTINS

História;

BRESCIANI

- Assunto:

PROGRAMA

DE

de

PESQUISADOR

Assunto: Relatóriode

- Interessada: INSTITUTO

UNIVERSITÁ.RIA

Relatório

DE FILOSOFIA

- Deliberação CONSU-A-006/2019

E

75

Pmecer da Comissão de Especialistas - /49 Processo n'

76

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto:Parecerda Comissãode

77

Especialistas e indicação de candidata ao prêmio; C00RDENADORIA DE PESQUISA

78

PROJETOSE CONVENIOS - /5) Ofício CPPConn' 009/2021- Interessado:INSTITUTO DE

79

FILOSOFIA

80

Pesquisadorese Doutorandos entre o Centre de Recherche et de Documentation Sur les Ameriques

E CIENCIAS

HUMANAS

- Assunto:

09-P-29210/2021

Acordo

de Intercâmbio

- Interessado

de Docentes,

81

CREDA-UMR 7227(França) da Université SorbonneNouvelle e os Programasde Pós-

82

Graduaçãoem Antropologia Social, Ciência Política, Ciências Sociais e Sociologia da

83

Universidade Estadual de Campinas; /ó) Ofício CPPCon n' 010/2021 - Interessado: INSTITUTO

84

DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMIANAS - Assunto: Acordo para realizaçãodo Projeto de

85

Pesquisa "Quilombos e Acesso à Justiça: a atuaçãa da Defensoria Pública"

86

Estadual de Campinas, o Fórum Justiça, a Defensoria Pública da União, a Associação Nacional de

87

Defensorase DefensoresPúblicos, o Centro Brasileiro de Análise e Planeamento, a Coordenação

88

Nacional de Articulação das ComunidadesNegras Rurais Quilombolas e o Conselho Nacional de

89

OuvidoriasExternasde DefensoriasPúblicasdo Brasil; REGIMENTO - /7) Ofício IFCH/DA n'

90

038/2021- Interessado:DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA - Assunto: Regimentodo

91

Laboratório de Antropo[ogia da Re[igião; C00RDENADOR]A DE POS-GRADUAÇÃO

92

Credençiamentode Docente /80 Delib. CPG/IFCH n' 182/2021 Interessado:PROGRAMA DE

93

POS-GRADUAÇÃO

94

Doutoras Natália Bouças do Lago e Gleicy Mailly da Salvacomo Professoras Colaboradoras junto

95

ao Programa de Pós-Graduaçãoejn Ciência Sociais, para ministrar aulas e orientar; /9 Delib.

96

CPG/IFCH n' 183/2021- Interessada:ANA SILVIA VOLPI SCOTT - Assunto: Credenciamento

97

como ProfessoraPennanentejunto ao Programade Pós-Graduaçãoem História, para ministrar

98

aulas e orientar; 20y Delib. CPG/IFCH n' 184/2021

99

MEDAERS - Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora junto ao Programa de Pós-

100

Graduação em Antropo]ogia Social, para ministrar aulas e orientar; Regulamento de Programa - 2/J

101

Delib. CPG/IFCH

102

Assunto: Regulamento do Programa de Pós-Graduaçãoem Ambiente e Sociedade; 22y Delíb.

103

CPG/IFCH n' 191/2021 - Interessado: C00RDENADORIA

104

Regulamento do Programa de Pós-Graduaçãoem Ciências Sociais; 23) Delib. CPG/IFCH n'

105

192/2021 - ]nteressado: C00R])ENADORIA

106

do Programa de Pós-Graduação em Fi]osonia; 24y De]ib. CPG/IFCH n' ]93/202]

107

C00RDENADORIA

108

Graduação ein História; 25] Dejib. CPG/IFCH n' ] 94/202]

109

POS-GRADUAÇÃO Asstmto: Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Sociologia; ZÓD

110

Delib. CPG/IFCH n' 198/2021 ]nteressado: C00RDENADOR]A

111

Assunto: Regulamento Gera] dos Programas de Pós-Graduaçãodo IFCH; 279 Delib. CPG/IFCH n'

EM CIENCIAS

SOCIAIS

- Assunto: Credenciamentos das Professoras

Interessada:CHANTAL VICTORIA

n' 190/2021 - Interessado: C00RDENADORIA

DE POS-GRADUAÇÃO

Entre a Universidade

DE POS-GRADtJAÇÀO

DE POS-GRADUAÇÃO

DE POS-GjiADUAÇAO

-

Assunto

- Assunto; Regulamento

- Interessado:

Assunto: Regulamento do Programa de Pós-

Interessado: C00RDENADORIA

DE

DE POS-GRADUAÇÃO

112

199/2021 - Interessado: C00RDENADORIA

1 13

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política;

1 14

Interessado: C00RDENADORIA

1 15

de Pós-Graduaçãoem Ensino de História

116

Delib. CPG/IFCH n' 195/2021 Interessado:PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃOEM

1 17

ANTROPOLOGIA SOCIAL - Assunto: Alteração máxima, em relação ao catálogo 2022, do curso

118

de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, de 61 meses para 60 meses;

119

SúyDelib. CPG/IFCH n' 196/2021- Interessado:PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM

120

FILOSOFIA - Assunto: Alteração máxima, em relação ao catálogo 2022, dos cursos do Programa

121

de Pós-Graduaçãoem Filosofia, Mestrado de 31 mesespara 30 meses e Doutorado de 61 meses

122

para 60 meses; Convênio - S/9 Delib. CPGAFCH n' 201/2021 - Interessado: C00RDENADORIA

123

DE POS-GRADUAÇÃO Assunto:Prorrogaçãodo çonvênioSICONVn' 852389/2017por 02

124

anos, em razão da crise solitária de COVID-19; Subcomissão de Programa - S2yDelib. CPG/IFCH

125

n' 189/2021 - Interessada: C00RDENADORIA

126

do Programa de Pós-Graduaçãoem Antropologia Social, a partir de 01/8/2021; PARA

127

HOMOLOGAÇÃO - C00]iDENADORIA DE GRADUAÇÃO - SiDOfício IFCH/CG n' 98/2021

128

Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto:Programade

129

EstágioDocente;S490Hcio IFCH/CG n' 100/2021- Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA E

130

CIÊNCIAS HUMANAS - Assullto: Criaçãoda Disciplina de GraduaçãoEX-003 Quilombos e

131

Esferas Públicas. Em seguida, foram destacadosos itens 12, 13 e 14. Após, os demais itens foram a

132

escrutínio e aprovados por unanimidade. Em seguida, passou-seao primeiro destaque: o ponto 12

133

Em relação ao Prêmio de Reconhecimento

134

cumprimentou o contemplado, o Prof. Sebastião Velasco. Destacou o parecer que pontua a

135

trajetória do docente: 36 anos de trabalho no IFCH, dedicando-se à Pesquisa e ao Ensino,

136

contribuindoao DepanNnento
de CiênciaPolíticae na Pós-Graduação.
Após,esteitem foi a

137

votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-seao próximo destaque:o ponto 13. Em

138

relação ao Prêlnio de Reconhecimento Docente Pela Dedicação ao Ensino de Graduação, a Senhora

139

Pies dente destacou a atuação da Prof'. Joiçe Vieira à atente da Coordenação da Graduação em

140

Ciência Sociais, uma atuação enganadae sensível. Após, este item foi a votação e aprovado, com

141

uma abstenção. Em seguida, passou-se ao próximo destaque: o ponto 14. Em relação ao prqeto de

142

Extensão e Educação Po]ítica desenvo]vido pe]a Prof'. Andréa Frestas, a $g111]9taPies dente

143

destacou a criatividade, a interface com as escolas públicas e o envolvimento dos discentes do

144

Instituto. Após, este item foi a votação e aprovado, com uma abstenção. Em seguida, passou-seà

145

PAUTA SUPLEMENTAR - ORDEM DO DIA - PARA APROVAÇÃO - REESTRUTURAÇÃO

146

DEPARTAMENTAL

147

FILSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

148

aprovadana 263' reunião da Congregaçãodo IFCH, Parecern' 129/2021;TRANSFERENCIA DE

DE POS-GRADUAÇÃO
ZÕD Delib.

DE PÓS-GRADUAÇÃO

- Assunto: Regulamento

CPG/IFCH

n' 200/2021

Assunto: Regulamento do Programa

ProíHistória; Alteração do Prazo de Integralização - 29)

DE POS-GRADUAÇÃO

Acadêmico

- Assunto: Subcomissão

Zeferino Vaz, a SÊn1leía Presidente

- 0/) Processo n' 09-P-18061/2003 - Interessado: INSTITUTO

DE

- Assunto: Revogação da Reestruturação Departamental,

149

DOCENTE

150

Departamento: Demografia - Assunto: Revogação da transferência para a Faculdade de Ciências

151

Médicas,com vaga e verba,aprovadana 263' reuniãoda Congregação
do IFCH, Parecern'

152

130/2021, tendo em vista infonnação DFCM n' 04/2021; 031 Processo n' 09-P-6621/2013

153

Interessado: EVERTON EMANUEL CAMPOS DE LIMA - Departamento: Demografia - Assunto:

154

Revogação da transferência para a Faculdade de Ciências Médicas, com vaga e verba, aprovada na

155

263' reunião da Congregação do IFCH, Parecer n' 162/2021, tendo em vista informação DFCM n'

156

04/2021;PARA HOMOLOGAÇÃO - PROGRAMA DE PROFESSORCOLABORADOR 04

157

Ofício IFCH/DA n' 039/2021- Interessado:CARLOS ALBERTO STEIL - Assunto:Ingressono

158

Programa de Professor Colaborador, por 03 anos a partir de 01/10/2021, junto ao Departamento de

59

Antropologia. Após, foram destacados os itens 1, 2 e 3. Após, o item 4 foi a escrutínio e aprovado

160

por unanimidade. Em seguida,passou-seà discussão dos três pontos destacados,em bloco. Em

161

relação à reestruturação departamental do Instinto, a Sgnl2era..Er9$idÊnlgexplicou que a proposta

162

de transferência dos docentes da Demografia para outras Unidades não obteve sucesso.Com a nova

163

gestão da Reitoria, tentar-se-á reverter novamente este processo, desta vez, junto à CEPE. Para

164

tanto, é necessário revogar as decisões anteriores de extinção do Departamento de Demografia e de

165

transferênciade docentes para outras Unidades. Após, os itens destacadosforam a votação em

166

bloco e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente considerou

167

encerradaa reuniãoe eu, Fábio Guzzo, lavrei a presenteata, a ser submetidaà Congregaçãodo

168

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 4 de novembro de 2021

- 02P Processo n' 09-P-16709/2012

Interessada: LUCIANA

CORREIA

ALVES

00 01016
l

ATA DA 267' SESSÃO
ORDEVÁRIA
DA CONGREGAÇÃO
DO INSTITUTO
DE

2

FILOSOFIA E CIÊNCIAS IT[JMANASDA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAAIPINAS.

3

Aos três dias de novembro de 2021, às catorze horas, reuniu-se virtualmente a Collgregação do

4

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, sob a Presidência da Prof'. Dr'. Andréia Galvão:

5

Diretora do Instituto. Estiveram presentesà sessão os professores doutores: Michel Nicolau Netto,

6

Diretor Associado; Bárbara Geraldo de Castro, Coordenadora da Pós-Graduação;Joice Meio Vieira,

7

Coordenadora da Graduação; Antânio Roberto Guerreiro Júnior, Chefe do Departamento de

8

Antropologia; Andrei Koener, Chefe do Departamentode Ciência Política; Ana Sílvia Volpi Scott,

9

Cheí'e do Departamento de DemograHla;lábio Mascara Querido, Chefe do Departamento de

10

Sociologia; Rui Luís Rodrigues, Chefe do Departajnento de História; lsadora fins França, Artionka

11

Manuela Góes Capiberibe e Nashieli Cecília Rangel Logra, representantestitulares de docentes

12

MS-3; Luciana Ferreiro Tatagiba, Omar Ribeiro Thomaz e Ronaldo Râlnulo Maculado de Almeída,

13

representantestitulares de docentesMS-5; JoanaCabral de Oliveira, representantesuplente de

14

docentes MS-3. Estiveram presentesainda os funcionários Reginaldo Alvos do Nascimento,

15

Ricardo Vieira Cioldin,

16

titulares de técnicos-administrativos.Compuseram a bancada discente os alunos Tngrid Saraiva

17

Tavares, João Pedro Midões Suares Rolas, Ellen Alvos Menezes, Amanda Femanda Bodo e Luiz

18

Gabriel Natividade Lama. Justificaram ausência os professoresMarco Rufnno, José Marcos da

19

Cunha, e os funcionários Devison de Abreu e Marina Tavares. Em seguida, passou-seao

20

EXPEDIENTE. Juliana Henríaue Davoli Finelli apresentou projetos e iniciativas da atual gestão da

21

Prefeitura. Após, passou-se ao INFORMES. A Senjlora Presidente atualizou informações sobre o

22

mutirão artístico no Instituto e sobre a retomada discente(infonnações detalhadas sobre o retomo

23

estãono site do IFCH). Em seguida,passou-seà O]tDEM DO D]A - PARA APROVAÇÃO -

24

CONCURSOPARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSORDOUTOR - Abertura - 0])

25

Processo n' 09-P-7944/2020 - Interessado: DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA - Assunto:

26

Ratinlcaçãoda abertura de concurso público de provas e títulos para provimento de um cargo de

27

Professor Doutor, nível MS-3.1, em regime de RTP, com opção preferencial para o RDIDP - e

28

respectivoEdital - na área de Teoria Antropológica, sub-áreaTeoria, Disciplina HZ-360

29

Antropologia 111:Teorias e ExperimentaçõesEtnográficas; PROCESSO SELETIVO SUMÁRIO

30

PARA PROFESSOR DOUTOR - Parecer Final - 02y Processo n' 09-P-20420/2021 - Interessado

31

DEPARTAMENTO

32

Seletivo Sumário para admissão em caráter emergencial, por tempo determinado, de Professor

33

Doutor, no nível MS-3.1, em regime de RTP, na área de Teoria da História, Disciplina HH-910 -

34

Tópicos Especiaisem Teoria da História 1; ADMISSÃO DE DOCENTE NA PP/QD 03y Ofício

35

IFCH/DH Ho059/2021 - Interessado: LUIZ ESTEVAM DE OLIVEIRA FERNANDES - Assunto:

36

Admissãona Parte Pennanentedo Quadro Docente da UNICAMP, nível MS-3, em RTP, caju

37

extensãodo regime para o RDIDP, na PP do QD/UEC, do Prof. Dr. Luiz Estavamde Oliveira

Patrícia Avance e Luís Fernando de Carvalho Rabello, representantes

DE HISTORIA

- Assunto: Parecer Êmal da Comissão Julgadora do Processo

000Ql7
38

Femandes,tendo em vista sua aprovaçãono Concurso Público para provimento de cargo de

39

ProfessorDoutor, nível MS-3.1, em regime de RTP, com opção preferencial parao RDIDP, na área

40

de História da América, Disciplinas HH-386 - História da Améríca, bem como aprovaçãodo

41

parecer circunstanciado sobre o plano de atividades e o prometode pesquisa; RELATORIO

42

PERIODICO

43

NASHIELI CECILIA RANGEL LOERA - Departamento:Antropologia - Período:01/12/2017a

44

30/11/2020;LICENÇA ESPECIAL PARA FmS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS OU CULTURAIS

45

(SABATICA)

46

Departamento: Ciência Política

DE ATIVIDADES

DOCENTES

- 049 Ofício IF'CH/DA

- 0S9 Processa n' 01-P-5518/1983

n' 047/2021 - Int;eressada:

Interessado: ARNIANDO

BOITO JtiNiOR

Período: 01/3/2022 a 3 1/8/2022; OÓD
Processo n' 01-P-5691/1985

47

Interessado:SEBASTIÃO CARLOS VELASCO E CRUZ - Departamento:Ciência Política -

48

Período: 01/02/2022 a 31/7/2022; AFASTAMENTO CONFORME DELIBERAÇÃO CONSU-A-

49

14/2015- 079 Processon' 09-P-13335/2006 Interessado:RONALDO ROMULO MACHADO

50

DE ALMEIDA - Departamento:Antropologia - Assunto: Afastamento para realizar estágio pós-

51

doutoral,no períodode l0/4/2022a 09/01/2023,
junto ao Departamento
de Antropologiada

52

Universidade da Califónia, Berkeley

53

ARTE)NKA

54

Afastamento para realizar estágio pós-doutoral, no período de l0/4/2022 a 09/01/2023, junto ao

55

Departamentode Antropologia da Universidade da Califónia, Berkeley - E.U.A.; PROGRAMA DE

56

PROFESSORCOLABORADOR 0g Ofício IFCHa)F n' 038/2021 Interessado:ALCIDES

57

SECTOR RODRIGUES BENO1T -Assunto: Relatório de atividadese renovaçãode vínculo no

58

Programa de Professar Colaborador, por 02 anos a partir de 01/1 0/202 1, junto ao Departamento de

59

Filosofia; /aU Ofício IFCl-l/DF n' 039/2021 - Interessada: ZELJKO LOPARIC - Assunto: Relatório

60

de atividades e renovação de vínculo no Programa de Professor Colaborador, por 02 anos a partir

61

de 04/10/2021, junto ao Departamento de Filosofia; //9 Ofício IFCH/DF n' 040/2021

62

LUIZ BENEDICTO LACERDA ORLANDI - Assunto: Relatório de atividadese renovaçãode

63

vínculo no Programade ProfessorColaborador,
por 02 anosa partir de 06/9/2021,junto ao

64

Departamento de Fijosoüia; /2) Ofício IFCH/DH

65

MARSON - Assunto: Relatório de atividadese renovaçãode vínculo no Programade Professor

66

Colaborador,por 03 anosa partir de 04/12/2021,junto ao Departamentode História; /3y Ofício

67

IFCH/DCP n' 034/2021- Interessada:DEBORA MACIEL ALVES - Assunto: Ratificação da data

68

de início da renovaçãode vínculo no Programade ProfessorColaborador,onde constapor 02 anos

69

a partir de 06/1 1/2020, constar 02 anos a partir de 08/1 1/2020, junto ao Departamento de Ciência

70

Política; /4y Oficio IFCH/DA n' 041/202] - Interessado:LUASFELIPE BUENO SOBRAL

71

Assunto: Relatório de atividades e encerramento de vínculo no Programa de Professor Colaborador,

72

a partir de 24/01/2021,
junto ao Departamento
de Antropologia;
PROGRAMA
DE

73

PESQUISADORCOLABORADOR - /S9 Oficio IFCH/DCP n' 035/2021- Interessado:JOSE

74

WILSON ASSIS NEVES JUNIOR - Assunto: Ingresso no Programade PesquisadorColaborador,

MANUELA

GOES

E.U.A.;

08y Processo n' 09-P 19654/2015

CAPIBERIBE

Departamento:

Antropologia

Interessada:
- Assunto

Interessado:

n' 063/202 ] - Interessada: IZABEL ANDRADE

75

por 02 anos a partir de 04/1 1/2021, sob supervisão do Prof. Dr. André Kaysel Velasco e Cruz, junto

76

ao Departamentode Ciência Política; /óO Ofício IFCH/DH n' 064/2021- Interessada:ERICA

77

MORAIS ANGLIKER - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador, para o

78

período de 01/1 1/2021 a 01/1 1/2023, sob supervisão do Prof. Dr. Pedro Paulo Abriu Funari, junto

79

ao Departamento de História; /7) Ofício IFCH/DH n' 065/2021

80

SALVAIA - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador, para o período de

81

O1/12/2021a 01/12/2023, sob supervisão do Prof. Dr. Rodrigo Camargo de Godoi, junto ao

82

Departajnento de História;

83

BULGARELLI - Assunto:Ingressono Programade PesquisadorColaborador,para o período de

84

O1/11/2021a 01/11/2023, sob supervisão do Prof. Dr. Rodrigo Camargo de Godoi, junto ao

85

Departamento de História; /9 Oficio IFCH/DH n' 067/2021 - Interessado: CLAYTON JUNIOR

86

DIAS - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador, para o período de 01/01/2022

87

a 31/12/2023,sob supervisãoda Prosa.Dra. Néri de BarcosAlmeida, junto ao Departamentode

88

História; 20D Ofício IFCH/DH n' 068/2021 - ]nteressado:LU]Z FERNANDO RODR]GUES

89

LOPES - Assunto: Ingresso no Programa de PesquisadorColaborador, por 01 ano a partir de

90

O1/11/2021,
sob supervisãodo Prof. Dr. Aldair CarlosRodrigues,
junto ao Departamento
de

91

História; ZIJ Ofício IFCH/DF' n' 035/2021- Interessada:RENATA ROMOLO BRITA - Assunto

92

Relatório de atividades e renovaçãode vínculo no Programa de PesquisadorColaborador, por 02

93

anos a partir de 01/10/2021, sob supervisão da Proíà. Dra. Yara Adário Fratescjü, junto ao

94

Departamento de Filosofia; ZZO Processo n' 09-P-16949/2019

95

MIGUEL - Assunto: Encerramento de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador, a partir

96

de 02/3/2020, junto ao Departamento de Ciência Política; 23U Ofício IFCH/DS

97

LIBANIA NACIF XAVIER - Assunto:Relatóriode atividadese encerramento
de vínculono

98

Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao Departamento de Sociologia; 249 Processo n' 09-

99

P-193 16/2017 - Interessado: MATHEUS BARRETO PAZOS DE OLIVEIRA - Assunto: Relatório

100

de atividadese encerramento
de vínculo no Programade Pesquisador
Colaborador,
junto ao

101

Departamento de Filosofia; 25) Processo n' 09-P-21395/2017 - Interessada: BRUNA

102

FRASCOLLA BLOISE - Assunto: Relatório de atividades e encenamento de vínculo no Programa

103

de Pesquisador Colaborador, junto ao Departamento de Filosofia; 2ó; Processo n' 09-P-8761/2019

104

Interessado: CLEUDEMAR FERNANDES - Assunto: Relatório de atividades e encerramento de

105

vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador, junto ao Departamento de História; 279 Processo

106

n' 09-P-8764/2019 - Interessado: PHABLO ROBERTO MARCHIS FACHIN - Assunto: Relatório

107

de atividadese encerramento
de vínculo no Programade Pesquisador
Colaborador,
juro ao

108

Departamentode História; PROGRAMA DE PESQUISADORVISITANTE CONVIDADO - 2ay

109

O.ócio IFCH/DA n' 042/2021 - Interessado: LUIS FELIP'E BUENO SOBRAL - Assunto: Ingresso

1 10

no Programa de Pesquisador Visitante Convidado, para o período de 25/01/2022 a 30/1 1/2022, sob

111

supervisão do Prof. Dr. Antonia Roberto Guerreiro Júnior, junto ao Departamento de Antropologia;

Interessada: PRISCILA

/õy Ofício IFCH/DH n' 066/2021 ]nteressada: JULIANA

Interessado: LUAS FELIPE

- Interessada

000al9
1 12

29 Ofício IFCH/DA n' 043/2021 Interessado:LUIZ GUSTAVO FRESTASROSSI Assunto

1 13

Renovaçãode vínculo no Programade PesquisadorVisitante Convidado,por 01 ano, a partir de

114

O1/02/2022, sob supervisão do Prof. Dr. Ronaldo Romulo Machado de Almeida, junto ao

115

Departamento de Antropologia; C00RDENADORIA DE PESQUISA PROJETOS E

116

CONVENTOS - 30) Ofício CPPCon n' 014/2021 - Interessado: MARCELO BRAÇA CABRAL

117

Assunto:Acordo de cotutela entre o Programade Pós-Graduação
em Filosofia do

118

IFCH/UNICAMP e o Programa de Doutorado em Filosoâla da Vrije Universiteit Amsterdam(VU);

119
120

C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO Credenciamentode Docente - 3]) Delib.
CPG/IFCHn' 210/2021- Interessado:MAURO WILLIAM BARBOSA DE ALMEIDA - Assunto:

121

Credenciamento como Professor Permanente junto ao Programa de Pós-Graduação em

122

Antropologia

123

Interessado: CARLOS ALBERTO STEIL - Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador

124

junta ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar; S31

125

Delib. CPG/IFCH n' 212/2021- Interessada:ANA CLAUDIA CHAVES TEIXEIRA - Assunto:

126

Credenciamento como Professora Permanente junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência

127

Política, para ministrar

128

RODOLFO

129

Colaborador junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, para orientar; SS9 Delib.

130

CPG/IFCH n' 214/2021 - Interessado:PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO EM CIENCIAS

131

SOCIAIS - Assunto: Credenciamentosdas ProfessorasDoutoras Daniela Tonelli Manica e Vanilde

132

Ferreira de Souza Esquerdo como Professoras Permanentes junto ao Programa de Pós-Graduação

133

em Ciência Sociais, para ministrar aulas e orientar; Só0Delib. CPG/IFCH n' 215/2021 - Interessado

134

PROGRAMA

135

dos Professores Doutores José Roberto Montes Heloani e Sõnia Mana PessoaPereira Bergamasco

136

como Professores Colaboradores junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Sociais, para

137

ministrar aulas e orientar; 37) Delib. CPG/IFCH n' 223/2021 Interessado:FABIO MASCARO

138

QUERIDO - Assunto: Credenciamentocomo ProfessorPermanentejunto ao Programade Pós-

139

Graduaçãoem Sociologia, para ministrar aulas e orientar; Descredenciamentode Docente - S8D

140

Delib. CPG/IFCH n' 216/2021

141

CIENCIAS SOCIAIS - Assunto: Descredenciamentosdos ProfessoresDoutores Emília Píetrafesa

142

de Godoi, José Roberto Montes Heloani e S6nia Mana PessoaPereíraBergamascocomo

143

Professores Pemianentes junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Sociais; 39) Delib

144

CPG/IFCH n'

145

Descredenciamentocomo Professora Colaboradora junto ao Programa de Pós-Graduaçãoem

146

Ciências Sociais; PARA HOMOLOGAÇÃO

147
148

Social, para ministrar

CRISTIAN

aulas e orientar; SZy Delib.

au]as e orientar; 34) De]ib.
ERTOLA

BIRABEN

DE POS-GlkADUAÇÃO

217/2021 -

CPG/IFCH

- Assunto:

EM CIÊNCIAS

CPG/IFCH

n' 211/2021

n' 213/202]

Credenciamento

- Interessado
como

Professor

SOCIAIS - Assunto: Credenciamentos

Interessado: PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM

Interessada: DANIELA

TONELLI

MANICA

-

Assunto:

PROGRAMA DE PROFESSOR COLABORADOR

40; Oficia IFCH/DA n' 040/2021- Interessada:CAROLINA PARREIRAS SILVA - Assunto:
Retíficação da data de encerramento de vínculo no Programa de Professor Colaborador, de

ODOOgO
149

28/02/2021, para 31/12/2020, junto ao Departamento de Antropologia; PROGRAMA DE

150

PESQUISADORCOLABORADOR 4]) Ofício IFCH/DS Interessada:JANAINA MARTINS

151

CORDEIRO - Assunto: Ratificação do período de vínculo no Programa de ProfessorPesquisador

152

de Pós-Doutorado, de 14/5/2021 a 1 1/5/2022, para 01/6/2021 a 3 1/5/2022, junto ao Departamento

153

de Sociologia. anão foram apresentados destaques,e todos os itens foram a escrutínio e aprovados

154

por unanimidade.
Em seguida,passou-se
à PAUTA SUPLEMENTAR- ORDEMDO DIA

155

PARA APROVAÇÃO - ATRIBUIÇÕES DE VAGAS DOCENTES FUTURAS - 0/) Interessado

156

INSTITUTO DE FILOSIFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto:Distribuição de vagasdocentes

157

futuras, conforme definido em reunião entre a Direção e Chegas de Departamentos;RESERVA

158

TECNICA FAPESP- 02yInteressado:INSTITUTO DE FILOSOFIAE CIENCIAS HUMANAS

159

Assunto: Projeto Reserva Técnica FAPESP exercício 2020 Aprovação do prcÜetopara uso da verba

160

institucional da Fapesp. Após, foram destacados os dois pontos. Eln seguida, passou-seao item l

161

A SÊnllQra..ElgEidailiçg
apresentou um compromisso do Instituto: de que as duas próximas vagas de

162

docentes serão destinadas, prioritariamente, ao Departamento de Demografia. Após considerações

163

dos çongregados, o documento foi a votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, passou'se

164

ao item 2. O

165

submetido à Fapesp. Grosso modo, prevê a aquisição de aparelhos de ar-condicionado,

166

notebooks/desktops,
»'ebcailse switch para a Infonnática. Após, o item foi a votaçãoe aprovado

167

por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente considerou encerrada a reunião

168

e eu, Fábio Guzzo, lavrei a presente ata, a ser submetida à Congregação do Instituto de Filosofia e

169

Ciências Humanas. Campinas, 19 de novembro de 202 1

apresentou
o prometo
de execuçãoda reservatécnicaa ser

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
UNICAMP

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

ATA DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES
DOS DISCENTESJUNTO A
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE

ESTADUALDE CAMPINAS

9{):1)í02 1
Aosnove, dez e onze dias do mêsde novembro de 2021,foi realizadaa eleição para
escolha dos representantes discentes junto à Congregação do Instituto de Filosofiae

Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, sendo oito titulares e oito
suplentes, eleitos por seus pares. Inscreveram-se como candidatos os discentes: Cada

Beatriz ÕÁoreiraFranco, Carolína de LamaGallina, Fabiano Gallettí Faleíros,Ingrid
Saraiva Tapares, Jogo Pedro }dtidões Suarez lojas, Juliana Andrade

Begiato e Luíz

CarlosCaetano Juntar.O processode votação foi realizadode forma eletrõnica com
o acompanhamento e supervisão da Comissão Eleitoral composta pelos seguintes
membros: Prof. Dr. Michel Nlcolau Netto, Nilton César Betanho e Felípe ReisTineu.As

nove horasdo día nove teve início o processode votação. Às vinte e uma horasdo
día onze deu-se por encerrado o prazo estabelecido para votação. Às vinte e uma
horas e dez minutos a Comissão Eleitoral processou a apuraçõo dos votos, obtendo os
seguintes registros:dos 1.726 discentes do Instituto, votaram 48. Cada eleitor votou em

até sete nomes para representantes. Conferido o relatório de processamento dos
votos foram obtidos os seguintes resultados: Ingrid Saraíva Tavares, 25 votos; Jogo

Pedra bidões SuarezRojar,23 votos; Cada BeatrizMoleira Franco,21 votos; Carolina
de LamaGallina, 21 votos; Juliana Andrade Begiato, 18 votos; LuizCardosCaetano
Junior. 15 votos; Fabiano Gallettí Faleiros, 13 votos. Foram computador

ainda 03 votos

nulos. De acordo com os resultados acima. foram considerados eleitos: Para Titulares: ll
Ingríd Saraiva Tapares, 25 votos; 21 Jogo Pedra Midões Suarez Raias, 23 votos; 31 Cada

3eatriz Moreira Franco, 21 votos; 41 Carolina de Limo Gallina, 21 votos; 51 Juliana
Andrade Begiato, 18 votos; ól LuizCardosCaetaro Juníor, 15 votos; 71Fabíano Gailetti

Faleíros,13 votos. Foí utilizadocomo critério para desempate:coeficiente de
rendimento. Nada mais havendo a relatar, a Comissão Eleitoral declarou encerrados
os trabalhos e. para constar, eu, Nilton César Betanho, lavreí a presente Ata que segue
assinada pelos membros da Comissão Eleitoral. Campinas, 12 de novembro de 2021
Prof. Dr. pichel Nicolau Netto
Nilton César Betanho
Felipe ReisTineu

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralína. 100 - Campinas/SP - CEP: 13083-896
Te[efones j19) 3521-1579/ 352]-1581 - e-mail: dirifch@unicamp.br
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Campinas, 17 de novembro de 2021
OF. DF/IFCH n9 47/2021

Ref.: Solicitação de Ratificação de Abertura de Concurso ao Cargo de Professor Titular

Senhora Díretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH a proposta de ratificação da
abertura e do Edital para o Concurso de provas e títulos para Professor Titular, nível MS-6, em RTP,com

opção preferencial para o RDIDP,na área: Filosofia Política, na disciplina HG-062- Filosofia Política do

Departamento
de Filosofiado Institutode Filosofiae CiênciasHumanasda Universidade
Estadualde
Campinas,conforme anteriormente aprovado pela instância, através do Parecer da CongregaçãonQ
002/2020

Informo ainda que a referida proposta de abertura e o Edital de inscrições,foi
ratificada pelo Colegiadodo Departamento de Filosofiaem 17 de novembro de 2021

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

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

alma. 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.:(551 9) 35211 574 Fax: (551 9) 35210121

e-mail: depfilo@.unícamp.br

000023

d
g&.

'qng''

UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

EDITAL
CARGO DE PROFESSORTITULAR - MS-6

O Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade

Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna pública a abertura de

inscrições para o concurso público de provas e títulos, para provimento de l

(um) cargo(s) de Professor Titular, nível MS-6, em RTP, com opção
preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2, na área de FilosoülaPolítica,

na disciplina HG-062 - Filosofia Política, do Departamento de Filosofia da(o)

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de
Campinas.

1. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSCRIÇÃO
1.1. Poderão se inscrever no concurso

1.1.1. Professor Associado da Unicamp,portador há 5 (cinco) anos, no mínimo

do título de Livre-Docentee que satisfaça o perfil de ProfessorTitular da
Unidades

1.1.2. candidato externo à Carreira do Magistério

Superior da Unicamp,

portador há 5 (cinco) anos. no mínimo, do título de Livre-Docente,obtido por
concurso de títulos em instituição oficial e devidamente reconhecido pela
Unicamp e que satisfaça o perfil de Professor Titular da Unidades

1.1.3. Docente integrante da Parte Suplementar (PS) do QD-UNICAMP que

exerça a função MS-5 ou MS-6 na forma do $ 3' do Artigo 261 do Regimento
Geral;

1.1.4. especialista externo à Carreira do Magistério Superior da Unicamp. de
reconhecido valor e com atividade científica comprovada na área do concurso,
integrante ou não do QD-Unicamp, excepcionalmentee pela voto de 2/3 (dois

000024
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terços) dos membros em exercício da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão
-- Cepe

2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do Estatuto da UNICAMP, o Regime de Dedicação Integral à

Docênciae à Pesquisa(RDIDP)é o regimepreferencialdo corpodocentee
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.

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

concorda que, no caso de admissão, poderá ser solicitada, a critério da
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 ingresso 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-02/01, cujo texto integral está
disponível no sítio:

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

norma=2684

2.4. 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

DeliberaçãoCONSU-A-08/201
0
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2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Titular da Carreira do
Magistério Superior é a seguinte
a) RTP -- R$ 2.790,81

b) RTC - R$ 7.084,23
c) RDIDP -- R$ 16.100,28
3. DAS INSCRIÇOES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial pelo candidato ou por

seu procurador (procuração simples) dentro do prazo de

60 (sessenta) dias

corridos, a contar do primeirodia útil subsequenteao da publicaçãodeste
edital no Diário Oficial do Estado - DOE, no horário das 9h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00, na Secretaria da(o) Departamento de Filosofia do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, situada na Cidade Universitária "Zeferino Vaz'
Barão Geraldo

Endereço: Rua Cora Coralina, no 100, Cidade Universitária ''Zeferino Vaz
Barão Gerando- Campinas/SP - CEP:1 3083-896

3.1.1. Não serão admitidas inscrições enviadas via postal, via fac-símile ou
correio eletrõnico, nem inscrições condicionais ou apresentadas fora do prazo
estabelecido

3.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado requerimento dirigido
ao(a) Diretor(a) da(o) Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, contendo

nome, domicílio, profissão e sob qual subitem previsto no item l está se
nscrevendo, acompanhado dos seguintes documentos
a) prova de ser portador do título de livre docente, ressalvada as hipóteses

previstas nos subitens 1.1.1.l 1.1.3.; e 1.1.4. deste Edital;

b) documento de identificaçãopessoal. em cópia

c) exemplar(es)do Memorial,impressoou digital. na forma indicadano item
3.3. deste Edital;
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d) l (um) exemplar, ou cópia, de cada trabalho ou documento mencionado no
Memorial, impresso ou digital.

3.3. O memorial a que se refere à alínea "c" do item 3.2, deverá conter tudo o
que se relacione com a formação didática, administrativa e profissional do

candidato, principalmente suas atívidades relacionadas com a área em
concurso,a saber:
a) a produção científica e a criação original, literária. artística ou filosófica do

candidato,se for o casos
b) as atividades didáticas desenvolvidas
c) as atividades profissionais referentes à matéria em concurso

d) as atividades de planejamento, organização e implantação de serviços
novos
e) as atividades de formação e orientação

3.3.1. O memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data
fixada para o encerramento das inscrições.

3.3.2. O candidato portador de necessidadesespeciais, temporária ou
permanente, que precisar de condições especiais para se submeter às provas

deverá solicita-las por escrito no momento da inscrição, indicando as
adaptaçõesde que necessita
OPCIONAL

3.3.3. No ato da inscrição o candidato poderá manifestar por escrito a intenção
de realizar as provas na língua inglesa. Os conteúdos das provas realizadas

nas línguas inglesa e portuguesa serão os mesmos
3.4. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, a critério da Unidade, por no
máximo igual período, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado até o

final do dia útil imediatamenteposterior ao do encerramentodas inscrições.
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3.5. Recebida a documentação de inscrição e satisfeitas às condições do

Edital, a Secretaria da Unidade encaminhará o requerimento de inscrição

relativosaos subitens 1.1.111.1.2; e 1.1.3 deste Edital, com toda a
documentação,ao(a)

Diretor(a) da(o) Instituto de Filosofia e Ciências

Humanas,que a submeterá ao Departamentoou a outra instância competente,

definida pela Congregação da Unidade a que estiver afeta a

área em

concurso, para emitir parecer circunstanciado sobre o assunto, observando-se
o disposto na Deliberação CONSU-A-023/1992

3.5.1. O parecer de que trata o item 3.5 será submetido à aprovação da
Congregação da Unidade, instância que deliberará sobre o deferimento de
inscrições, ressalvado a inscrição com base no subitem 1.1 .4.

3.5.2. A solicitação de inscrição feita com base no subitem 1.1.4. deste edital
será submetida para apreciação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão

(CEPEI.A CEPE. para deliberarsobre o pedido, designaráuma Comissão
composta de cinco (05) especialistas na área em concurso, para emitir parecer
individual e circunstanciado sobre os méritos do candidato, observando-se a
área do concurso e, no que couber, o perfil de Professor Titular da Unidade

3.5.3. A Comissão de Especialistas de que trata o subitem anterior será
constituída por Professores Titulares efetivos da Universidade Estadual de

Campinas, a partir de uma lista de lO (dez) nomes sugeridos pela
Congregação, completando-se, se necessário, o seu número, com profissionais
de igual categoria de outros estabelecimentos de ensino superior no país

3.5.4. A inscrição ao concurso público para o cargo de Professor Titular, com
base no subitem 1.1.4., considerar-se-á efetivada se o candidato obtiver o voto
de 2/3 dos membros da CEPE em exercício.
3.5.5. A Unidade divulgará no sítio www.ifch.unicamp.br/ifch/filosofia/concursos

a deliberação
da Congregação
referenteàs inscrições
e a composição
da
Comissão Julgadora

3.6. Os candidatos inscritos serão notificados por edital, publicado no Diário

n n n n ç) R
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Oficial do Estado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias do início das
provas, do deferimento ou indeferimento da inscrição, da composição da
Comissão Julgadora e seus suplentes, bem como do calendário fixado para as
provas.

3.6.1. Caso haja solicitação por escrito de todos os candidatos inscritos e
desde que não haja, a critério do Diretor da Unidade, qualquer inconveniente, a

data de realização das provas de que trata o item 3.6. deste edital, poderá ser
antecipada por até 07(sete) dias ou postergado por até trinta(30) dias
4. DA COMISSÃO JULGADORA

4.1. A Comissão Julgadora será constituída de 05 (cinco) membros titulares
possuidores de aprofundados conhecimentos sobre a área em concurso ou
área afim, cujos nomes serão aprovados pela Congregação da Unidade, e sua

composição deverá obedecer aos princípios constitucionais, em particular o da
impessoalidade.

4.1.1. Dois membros da Comissão Julgadora serão pertencentes ao corpo
docente da Universidade, escolhidos entre seus docentes possuidores do título
de Professor Titular.

4.1.2. Os demais membros serão escolhidos entre professores de igual
categoria de outras instituições oficiais de ensino superior ou entre profissionais
especializados de instituições científicas, técnicas ou artísticas, do país ou do
exterior.

4.1.3. Cada Comissão Julgadora terá sempre, além dos membros efetivos, pelo
menos 2 (dois) suplentes indicados pelo mesmo processo
4.2. Os trabalhos serão presididos pelo Professor Titular da Universidade mais
antigo no cargo, dentre aqueles

ComissãoJulgadora
5. DAS PROVAS

indicados

para constituir

a respectiva
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5.1. O presente concurso constará das seguintes provas
1- prova de Títulos; (peso l )

11-- prova de Arguiçãol(peso l)

111
-- prova de Erudição;(peso l )

lv prova Específica, (não háji optativa e a critério da Unidade
5.2. Na definiçãodos horáriosde realizaçãodas provas será consideradoo
horário oficial de Brasília/DF

5.2.1. O candidatodeverá comparecer ao local designadopara a realização
das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos da hora fixada
para o seu inicio

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
às provas(exceto à prova de títulos), por
qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará
em sua eliminação do certame.

Prova de Títulos
5.4 Na prova de títulos será apreciado pela Comissão Julgadora o Memorial
apresentado pelo candidato no ato da inscrição.

5.4.1. Os critérios de avaliação da Prova de Títulos, definidos pela
Congregação da Unidade, são
1 --

Atividades

desenvolvimento

envolvidas

na

criação,

de núcleos

de ensino

organização,

orientação,

e pesquisa, e atividades

científicas, técnicas e culturais relacionadas com a matéria em concurso;
11- Títulos universitários
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111
- Atividades didáticas e administrativas

lv Diplomas e outras dignidades universitárias e acadêmicas
5.4.2. Cada examinadoratribuirá uma nota de 0 (zero) a lO (dez) à prova de
títulos

Prova de Arguição

5.5

A prova de arguição destina-se à avaliação geral da qualificação

científica, literária ou artística do candidato

5.5.1 Serão objeto de arguição, as atívidades desenvolvidas pelo candidato
constantes do Memorial por ele elaborado.

5.5.2 Cada integrante da Comissão Julgadora disporá de até 30 (trinta) minutos
para arguir o candidato que terá igual tempo para responder as questões

formuladas
5.5.3 Havendo acordo mútuo, cada arguição poderá ser feita sob a forma de
diálogo, respeitando, porém, o limite máximo de 01 (uma) hora

5.5.4 Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao candidato nota de 0
(zero) a lO (dez)
Prova de Erudição
5.6 A prova de erudição constará de exposição sobre tema de livre escolha do
candidato, pertinente à área em concurso.

5.6.1 A prova de erudição deverá ser realizada de acordo com a área ou
conjunto de disciplinas publicadas no edital

5.6.2 A prova erudição terá duração de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) minutos,
e nela o candidato deverá desenvolver o assunto escolhido, em alto nível,
facultando o emprego de roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos
ou outros recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.

5.6.3 Ao final da prova, cada examinador atribuirá ao candidato nota de 0
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(zero) a lO (dez)

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

Prova Específica
5.8 A estrutura, a organização e os critérios de avaliação da Prova Específica
definidos pela Congregação da Unidade, são: não haverá Prova Específica.

6. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROVAS

6.1. Ao final de cada uma das provas previstas no subitem 5.1. deste edital
cada examinador atribuíra ao candidato uma nota de 0 (zero) a lO (dez)
6.1.1. As

notas de cada prova

serão atribuídas

individualmente

pelos

integrantes da Comissão Julgadora em envelope lacrado e rubricado, após a
realizaçãode cada prova e abertos ao final de todas as provas do concurso em
sessão pública

6.2. A nota final de cada examinadorserá a média ponderadadas notas
atribuídas por ele ao candidato em cada prova.
6.2.1. Cada examinador fará uma lista ordenada dos candidatos pela

sequência decrescente das notas finais por ele atribuídas. O próprio
examinador decidirá os casos de empate, com critérios que considerar

pertinentes.
6.2.2. As notas finais serão calculadas até a casa dos centésimos,
desprezando-se o algarismo de ordem centesimal, se inferior a 5 (cinco) e
aumentando-se o algarismo da casa decimal para o número subsequente, se o
algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a 5(cinco)

6.3. A Comissão Julgadora, em sessão reservada, após divulgadas as notas e
apurados os resultados, emitirá parecer circunstanciado sobre o resultado do

concurso justificando a indicação feita, do qual deverá constar tabela e/ou
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textos contendo as notas, as médias e a classificação dos candidatos
6.3.1. Poderão ser acrescentados

ao relatório

da Comissão

Julgadora

relatórios individuais de seus membros

6.4. O resultado do concurso será imediatamente proclamado pela Comissão

Julgadoraem sessão pública
6.4.1. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria
dos examinadores, nota final mínima 7 (sete)
6.4.2. A relação dos candidatos habilitados é feita a partir das listas ordenadas
de cada examinador.

6.4.3. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior número de
ndicações em primeiro lugar na lista ordenada de cada examinador.
6.4.4. O empate nas indicações será decidido pela maior média obtida na prova

de títulos. Persistindoo empate a decisão caberá, por votação, à Comissão
Julgadora. O Presidente terá o voto de desempate, se couber.

6.4.4.1. Para fins previstos no subitem 6.4.4. a média obtida corresponde à
média aritmética simples das notas atribuídas pelos membros da Comissão
Julgadora ao candidato. A média será computada até a casa dos centésimos:

desprezando-se o algarismo de ordem centesimal. se inferior a 5 (cinco) e
aumentando-se o algarismo da casa decimal para o número subsequente, se o
algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a 5(cincos.

6.4.5. Excluindo das listas dos examinadores o nome do candidato
anteriormente selecionado, o próximo classificado será o candidato que obtiver

o maior número de indicações na posição mais alta da lista ordenada de cada
examinador.

6.4.6. Procedimento idêntico será efetivado subsequentemente até a
classificação do último candidato habilitado

6.5. As sessões de que tratam os itens 6.1.1., 6.3. e 6.4. deverão se realizar no
mesmo dia em horários previamente divulgados
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6.6. O parecer da Comissão Julgadora será submetido à Congregação da(o)
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.

6.7. O resultado final do concurso será submetido à apreciação da Câmara
Interna de Desenvolvimento de Docentes (CIDD), e encaminhada à Câmara de

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEDE) para deliberação, que só poderá rejeitálo em virtude de vícios de ordem formal. pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus
membros presentes.

6.8. 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 Julgadoral

b) Não comparecer a qualquer uma das provas, exceto a prova de títulos

8. DOS RECURSOS
8.1. No prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente
à publicação do edital que informa as inscrições aceitas, a composição da
Comissão Julgadora e o calendário de provas, caberá recurso à Câmara de
Ensino, Pesquisa e Extensão contra a composição da Comissão ou inscrições

8.1.1. A Deliberação da CEPE com o resultado do recurso será divulgado no
sítio eletrânico da Secretaria Geral da UNICAMP (wvw/.sq.unicamp:bl)
8.2. Do resultado do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, ao

Conselho Universitária,no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação prevista no item 6.8 deste edital.
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8.2.1. O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Geral da UNICAMP
8.2.2. Não será aceito recurso via postal, via fac-símile ou correio eletrõnico
8.2.3. Recursos extemporâneos não serão recebidos
8.3. O resultado do recurso será divulgado no sítio eletrõnico da Secretaria
Geral da UNICAMP(www.sq.unicamp.brl

9. DAS DISPOSIÇOESFINAIS
9.1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o
candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.

9.2. As convocações. avisos e resultados do concurso serão publicados no
Diário

Oficial

do

Estado

e

estarão

disponíveis

www.ifch.unicamp.br/ifch/filosofia/concursos, sendo

de

no

sítio

responsabilidade

exclusiva do candidato o seu acompanhamento.

9.3. Se os prazos de inscrição e/ou 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 2 (dois) ano(s), a contar da data
de publicação no Diário Oficial do Estado da homologação dos resultados pela

CEPE, podendoser 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 candidatosaprovadosna
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
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do concurso,desde que referentesà área do concursoou 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. O presente concurso obedecerá às disposições contidas nas Deliberações
CONSU-A-09/15,CONSU-A-027/2008que estabelece o perfil de Professor
Titular da(o) Instituto de Filosofia Ciências Humanas e da Deliberação CONSU-

A-05/2016 que estabelece os requisitos e procedimentos internos para
realização de

concurso

para

provimento

de

Professor Titular

da(o)

Faculdade/Instituto

9.8. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser
respeito, até a data de convocação para a prova correspondente, circunstância
que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.
10. PROGRAMA
Disciplinas em concurso

Disciplina1: HG062 Filosofia Política
Ementa

O programa pretende analisar os elementos determinantes da constituição do

espaço político contemporâneo,tendo como fio condutor os conceitos de
democracia, poder, soberania popular, Estado, direitos humanos, dominação e
liberdades

Bibliografia
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Não há bibliografia
Pontos

1. Liberdade e igualdades
2. Direitos humanos e soberania popularl
3. Estado, governo e constituição;
4. Facticidade e validade
5. Cidadania, representação, participação e deliberação
6. Teorias da democracia
7. Teorias da justiças

8. Autoritarismo e totalitarismo;

9. Sociedademundiale Estadonação;
10. Identidade, diferença e discriminação
11. Poder e dominação

Cinn03?
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Campinas, 17 de novembro de 2021
OF. DF/IFCH n9 48/2021

Ref.: Solicitação de Ratificação de Abertura de Concurso ao Cargo de Professor Livre Docente

Senhora Direto ra

Encaminhopara apreciaçãoda Congregação/IFCH
a proposta de ratificação da
abertura e do Edital para o Concursode provas e títulos para Professor Livre Docente na área de
História da Filosofia Moderna, na disciplina HG-401 - História da Filosofia Moderna l do Departamento de
Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, conforme

anteriormente aprovado pela instância, através do Parecer da Congregaçãon9 170/2020.

Informo ainda que a referida proposta de abertura e o Edital de inscrições,foi
ratificada pelo Colegiada do Departamento de Filosofia em 17 de novembro de 2021.

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

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

matrícula 304612

lama.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.:(551 9) 35211574 Fax: (5519) 35210121
e-mail: depãlo@.unicamp.br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

EDITAL

A Universidade Estadual de Campinas torna pública a abertura de inscrições
para o concurso de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente na
área

de HISTÓRIA OA FILOSOFIA MODERNA, na(s)

FILOSOFIA MODERNA 1, do Departamento

disciplina(s)

HG 401 - HISTÓRIA DA

OE FILOSOFIA, do(a)

INSTITUTO DE FILOSOFIA E

ciÊNcIAS
HUMANAS,
da Universidade Estadual de Campinas

1- DAS INSCRlçOES

1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio do link
https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/
no período de 30 dias a contar

do primeirodia útil subsequenteao da publicaçãodeste edital no Diário Oficial

do Estado(DOE),até às 23 horase 59 minutosdo últimodia do prazode
inscrição
1.1

Poderão se inscrever

ao concurso

graduados

em Curso Superior,

portadores do título de Doutor, conferido pelo menos três (3) anos antes da data

da inscrição.
1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por meio do sistema de
inscnçao
a. Título de Doutora

b. documento de identificação (cédula de identidade, título de eleitor,

identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira
de trabalho, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público)l

c. exemplarda tese ou do conjuntoda produçãocientífica,artísticaou
humanística do candidato após o seu doutoramentos

d. exemplar do memorial contendo a formação científica, artística, didática e
profissional do candidato, e, principalmente, suas atividades relacionadas com a
disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, a saber:

d.l. títulos universitários: relação nominal de títulos universitários, relacionados

com a disciplinaou conjunto de disciplinasem concurso,bem como dos
diplomas ou outras dignidades universitárias e acadêmicasl

l
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d.2. currículo lattes

d.3. narrativa comentada da trajetória acadêmica e profissional, destacando
os principais fatos da carreiras
d.4. relação dos trabalhos publicados com os respectivos resumos, no caso de
não constarem os DOI no currículo lattes

1.3

0 sistema emitirá um protocolo de recebimento após o encerramento da

inscrição do candidato.
1.4 0s

servidores

da

UNICAMP ficam

desobrigados

de

apresentar

documentos pessoais que já constem nos sistemas da Universidade.

1.5 A banca do concurso poderá solicitar ao candidato informações sobre o
memorial descritivo ou solicitar documentação comprobatória
1.6. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada

para o encerramentodo prazo para inscrições.

1.7. Recebidas
as inscrições
e satisfeitas
as condições
do edital,as
inscrições, com toda a documentação, serão direcionadas à Unidade para
emissão de parecer acerca do aceite das inscrições. A Comissão designada
terá 15 dias para emitir o parecer sobre as inscrições

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à Congregação da
Unidade,que constituirá Comissão Julgadora. Os candidatos serão notificados
por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da
composição da Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela Congregação da
Unidade

1.8. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de reconsideração à
Congregação da Unidade, até 48 horas após a publicação do indeferimento.

1.9. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da Unidade, caberá
recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário,
até 48 horas após a publicação do indeferimento do pedido de reconsideração.

11- DA COMISSÃOJULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 5 (cinco) membros
aprovados pela Congregação da Unidade, entre especialistas de renome na

disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais
pertencerão ao corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
2
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de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 (três) restantes
escolhidos entre professores dessas categorias ou de categorias equivalentes
pertencentes a estabelecimentos de ensino superior oficial ou profissionais de
reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,

pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do País ou do
exterior.

2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universidade de maior
categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais antigo no cargo ou função

111
- DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas
1. Prova de Títulos; (Peso l)

11. Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção científica, artística
ou humanísticado candidato após o seu doutoramentos(Pesoi)
111. Prova Didática; (Peso z)

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com

base no memorial apresentado, dos títulos do candidato, emitindo parecer

circunstanciado
em que se realce sua criatividadena ciência,nas artes ou
humanidades e suas competências como professor e orientador de trabalhos.

3.1.1. No julgamento de títulos será consideradocada um dos itens abaixo,
por ordem decrescente de valor:
a. Atividades acadêmicas e profissionais do candidato relacionadas com a área
do concurso

b. Títulos universitários;
c. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas e
d. Outras contribuições.

3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de
pesquisa original. No caso de o candidato optar pela apresentação do conjunto

de sua produção científica, artística ou humanística, realizada após o
doutoramento, este conjunto de trabalhos será organizado de modo a
demonstrar a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade de

suas pesquisas
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3.2.1 . A Comissão Julgadora procederá à arguição do candidato em relação à

tese ou o conjuntoda produçãocientífica,artísticaou humanística
do
candidato ap(5so seu doutoramento

3.3. Na prova didática o candidato fará uma exposição sobre tema de sua livre
escolha, dentre aqueles constantes do programa da disciplina ou conjunto de
disciplinas ministradas na Universidade, publicado no edital, devendo revelar
cultura aprofundada no assunto.

3.3.1 Compete à Comissão decidir se o tema escolhido pelo candidato é
pertinente ao programa

3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos e nela o candidato

desenvolverá o assunto escolhido, vedada a leitura do texto da aula, mas
facultando-se o emprego de recursos pedagógicos de sua escolha.

3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todas as sessões
públicas serão gravadas com uso de tecnologia disponível nas unidades e
arquivadasjunto à Direção da unidade por no mínimo 6 (seis) meses após a
homologação dos resultados pela CEPE
3.4.1. A gravação de que trata o 'caput' poderá ser disponibilizada na íntegra

ou em partes, mediante solicitação formal protocolizada junto à Direção da
unidade responsável pelo concurso e assinatura de termo de responsabilidade

pela guarda das informaçõese proibiçãode divulgaçãodo todo ou de partes
de seu conteúdo

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remota serão
suspensas caso ocorra problema técnico que impeça a participação adequada
de algum examinador ou candidato
3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização de uma etapa, esta
deverá ser retomada a partir do estágio em que ocorreu o referido problema
3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas em ata, bem como a

decisão da Comissão quanto às condições e prazo de retomada, incluindo a
necessidade de se postergar o calendário inicialmente divulgado.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a lO (dez) a cada uma das
provas
4

4.1. A nota final de cada examinadorserá a média
atribuídasàs provas.

das notas por ele

4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais examinadores. a
média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento no mesmo dia

da realizaçãode cada prova mencionada no item 111
deste edital.

4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá um parecer
circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será
submetido à aprovação da Congregação da Unidade.

4.5. Caso o concursoseja realizadode forma remota,o pareceremitido pela
ComissãoJulgadora poderá ser assinado de forma eletrõnica (e-mail) ou
mediante assinatura digital, devendo todos os documentos pertinentes ao
concurso serem anexados aos autos correspondentes.

4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser rejeitado pela
Congregação, por erro formal de procedimento, mediante o voto da maioria
absoluta dos membros
4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos será realizada de
forma eletrõnica, por meio de usuário e senha gerada especificamente para essa
finalidade .

4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso deverão ser
registradas em ata elaborada pela Comissão Julgadora

4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devidamente aprovado

pela Congregaçãodo(a) INSTITUTO
OEFILOSOFIA
E CIÊNCIAS
HUMANAS,
será
submetido à homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, com
posterior publicação no D.O.E.

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, à
Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.

VI - DA LEGISLAÇÃO
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6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação
CONSU-A-60/2020e Deliberação CONSU 156/2003que estabelece o perfil de
Professor

Associado

l(MS-5.1)

do(a)

INSTITUTO DE FiLOsoFiA E ciÊNciAS HUMANAS

000044
CALENDÁRIO PARA O l ' SEMESTRE
DE 2022
PROCESSOS DE PROMOÇÃO

POR MÉRITO AOS NÍVEIS INTERMEDIÁRIOS DA CARREIRA DE

MAGISTÉRIO SUPERIOR(MS-3.2. MS-5.2 e MS-5.3)

Deliberação CONSU-A-27/2014

03/01 a 18/02/2022
Departamentos
Até 23/02/2022

Prazopara inscriçõesdos candidatosnas Secretariasdos

Pareceres dos Departamentos sobre as inscrições

24/02/2022 - Prazo para os Departamentos encaminharem os pareceres sobre as
inscrições e indicações de membros para compor a Comissão de Avaliação, para
inclusão na pauta da Congregação

09/3/2022- Aprovação pela Congregação das inscriçõese composição da Comissão
de Avaliação.

l0/3 a 26/4/2a22
- Prazopara recebimento
das declarações
de não conflitoe
realização dos trabalhos da Comissãode Avaliação. A presidência ficará a cargo do
professorda Universidadecom maior nível acadêmico ou, quando de igual nível,pelo
mais antigo no cargo ou função. Os trabalhos da Comissão poderão ocorrer de forma
presencial, ou vla internet lex.: skype, google meetl

27/4/2022

Data limite para a Comissão de Avaliação encaminhar à Direção os

pareceres sobre os candidatos.

04/5/2022 Aprovação pela Congregação dos pareceresemitidospela Comissãode
Avaliação.

Após o Processoserá encaminhado para a CIDDpara apreciação das propostasde
reclassificação e emissão de Parecer.

Emseguida será enviado à CEPEpara apreciação dos pareceres emitidos pela CIDD

Após a aprovação da CEPEo processo seguirá para a DGRH, que provídenciará a
cipostílade reclassificaçãofuncional do docente e a inserçãoem folha de pagamento

OF. IFCH/DDn{

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
UNICAMP

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE DEMOGRAFIA

000045
Campinas, 18 de novembro de 2021

OF.IFCH/DD/12/2021

lama. Sra

Profa. Dra. Andréia Galeão

DD.Diretora do IFCH
UNICAMP

Prezado Diretor

Venho encaminhar,para apreciação da Congregação do
IFCH.o pedido de Exercício Simultâneo de Atividades nos termos dos artigos 8'.

9' e 13' da Deliberação CONSU-A-002/2001,
da Profa. Dra. Luciana Correia
Alves, para atuar no projeto ''Apoio ao Desenvolvimento Institucional da Escola

Nacional de Saúde Pública Sérvio Arouca: Olhando para o Futuro"Imita 5
Fortalecer e ampliar as estratégias de divulgação científica, comunicação
pública e comunicação institucional da Ensp/Fiocruz"l, no qual desenvolverá
ativídades relacionadas à assessoriada edítoria no periódico Cadernos de

Saúde Pública. A a carga horária referente às ativídades do exercício
simultâneo não excederão 8 horas semanais

Informo que a presente solicitação foi aprovada em
reunião de Departamento realizada em 17/1 1/2021

Sem mais

Atenciosamente

Prof. Dra. Ana Silvia Volpi Scott

Chefe do Departamento de Demografia

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP-- CEP:13083-896
Telefone (19) 3521-0012 -- e-mail: demoar@unicanlp:b.
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica

Informarcódigo 4ABCBAFD 4D8E423D 9CFI l CI E AD22674A
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

f

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAMP

C.íências I''jumanas

00004$
Campinas,23 de novembro de 2020

Ofício DH .ng 069/20

Senhora Direto ra

Vimos solicitar providências,junto aos órgãos competentes, no sentido de
aprovar a renovação,para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022, do afastamento do

Prof. Dr. Thiago LamaNicodemo, de suas atividades docentes, que assumiu a
coordenação do Arquivo Público do Estado de São Paulo, nos termos do Artigo 88,
Incíso V, do ESUNICAMP.

Informamos ainda que referido afastamento foi aprovado pelo Departamento
de História, em reunião realizadaem de 17 de novembro de 2021.

Atenciosamente

H

Prof. Dr. Rui Luid Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP
Matrícu la
304668

llma. Sra
Profa. Dra. Andréía Galvão
DD. Diretora do IFCH
UNICAMP

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

Telefoneslt9) 3521 1575 e-mail: historia@unicamp.br
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Governo
Unidade do Arquivo Público do Estado

OFÍCIO
Número de Referência: UAPE/GC-95/2021
Interessado: THIAGO LAMANICODEMO
Assunto: PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE AFASTAMENTO JUNTO A UNICAMP PELO
PERÍODO DE OI/O1/2022A 31/12/2022

Magnífico Reitor
Senhor Antonio José de Almeida Meirelles

Universidade
EstadualdeCampinas- UNICAMP

THIAGO LIMA NICODEMO, RG: 28.955.934-0, Professor
Docente de Teoria da História, lotado no Departamento de História - Instituto de FilosoÊlae
Ciências Humanas/IFCH, em afastamento desde 04/01/2021, vem mui respeitosamente,requerer
a renovação de seu afastamento pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022, para continuar
exercendo o cargo de Coordenador do Arquivo Público do Estado, unidade vinculada à
Secretaria Estadual de Orçamento e Gestão, confomle nomeação publicada no Diário Oficial do

;<

Estado em 31/12/2020.

Com os cordiais cumprimentos, agradeço e espero deferimento.

C/ass/fl documenta/

::::
=

(9
: :::

c/)

006.01.10.003

Assinado com senha por THIAGO LIMA NICODEMO- 26/10/2021 às 19:00:10
Documento N':'27152234-334-consulta

à autenticidade em

.

.

..

.

https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/puonc/app/autenucarfn:z/l zzi'+-oo'+
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PóS-GRADUAÇÃO
SUBCOMISSÃO DOUTOjiADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
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UlylCAMP

Ítuto Jc

Ciê-i« H
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A SUBCOMISSÃO
DE PÓS-GRAOUAÇÃO
EM CIÊNCIASSOCIAISDO INSTITUTODE
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

aprovou em reunião no dia 29 de setembro de 2021, o vínculo da ProfessoraThaís
Tartalha do Nascimento Lombardi, como professoracolaboradorajunto ao Programa
de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Período de 3 anos a partir de 0 1/10/2021

'D'.

PRbÉ D

U }

-;N

LEGO

CAIR V ICENTIN

COORDENADOR OA SUB-COMISSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO
CIÊNCIAS SOCIAIS

IFCH/UNICAMP
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

Campinas, 24 de novembro de 2021
Ofício DA / IFCH n' 050/2021

limo. Sra.
Prosa. Dra. Andrêia Galvãa
Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCHo pedido de renovação do vínculo da Prosa.

Dra EMILIA PIETRAFESADE GODOIno programa de Professor Colaboradorda UNICAMP,junto ao
Departamento de Antropologia/IFCH, pelo período de 36 meses,a partir de 06/fevereiro/2022.

A renovaçãodeste vínculo, bem como o relatório de atividades apresentadopela professora,
referente ao período de vínculo anterior, foram aprovados pelo Departamento de Antropologia/IFCH
em reunião ordinária realizada no dia 17 de novembro de 2021.

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

Cordialmente

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz. Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
Telefones C19) 3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp-br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP
c Cíêndas

Humanas

000050
Campinas,24 de novembro de 2021.
Ofício DA / IFCH n' 051/2021

limo. Sra.
Frota. Dra. Andréia Gatvão
Diretora - iFCH
UNICAMP

Senhora Díretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCHo pedido de renovação do vínculo da Profa.
Dra VANESSA ROSEMARY LEA no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, junto ao

Departamento de Antropologia/IFCH, pelo período de 36 meses,a partir de lO/março/2022.
A renovação deste vínculo, bem como o relatório de atividades apresentado pela professora,
referente ao período de vínculo anterior, foram aprovados pelo Departamento de Antropologia/IFCH
em reunião ordinária realizada no dia 17 de novembro de 2021

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

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.
Matrícula

De 304259

Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

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

Telefones(19) 3521 1572 - e-mail: dantropo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE EST.4DUAL DE C.4M?INAS
INSTITUTO DE FH,OSOFIA E CIÊNCIAS HUM.ANÃS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
SUBCOMISSÃO DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

UNICAMP
Ciências Huna nas

000051
DELIBERACÃO PPGCSAFCH 003/2021

A SUBCOMISSÃO OE PÓS-GRAOUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS OO INSnTUTO OE

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDJ\DE ESTADUJ\l DE C.EMPINAS.

aprovouem reuniãono dia 29 de setembrode 2021, o relatório de atividadese a
renovação do vínculo da Professora Marilda Aparecida de Menezes, como professora
colaboradora junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Período de 3
anos a partir de 01/03/2021

P
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0 ÀIR V CENTIN

COORDENADOR DA SUB-COMISSÃO OA PÓS-GRADUAÇÃO

CIÊNCIAS SOCIAIS

IFCH/UNICAMP
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

r

©

UNICAMP

':ie

c Ciências fjumanas

Campinas, 23 de novembro de 2021

000052

OF. DCP/IFCH n9 039/21

alma. Sra

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

Senhora Diretora
Venho por meio deste, solicitar a V. Sa. as providências
necessárias para o ingresso na função Pesquisador Colaborador, o Dr. LUIS
FELIPEMIGUEL junto ao Departamento de Ciência Política, no período de lg de
março a 31 de dezembro

de 2022, sob a supervisão

do Prof. Dr. André Kaysel

Velasco e Cruz
Estasolicitação foi aprovada em reunião de Departamento

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(19) 3521 1573 e-mail: cpolitic@unicamp.br

D00053
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Campinas,17 de novembro de 2021

OF. DF/IFCH n9 46/2021

Ref.: Solicitação de vínculo como Pesquisador Colaborador
Senhora Direto ra

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, a solicitação de vínculo no Programa de

Fabrk/o P/res Fomes,sob a supervisão do Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódio, para o período
ü'Llaxi2sz2 e zslazi2sza

Informo que a referida solicitação foi aprovada pelo Colegiadodo Departamento em 17
dp nnvpmhrn
n
de 2021

Atenciosamente

Marco Antonio Caron Ruffino
Chefe do repto. de Filosofia/IFCH

matrícula 304612

lama.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 Coralína, 100
CEP 13083-896. Campinas. SP. Brasil. Tel.: (5519) 3521 1574 Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfilo@.unicamp.br
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTORIA

UNICAMP
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00005 :á
Campinas,24 de novembro de 2021

Ofício DH .ng 070/21

Senhora Direto ra

Vimos solicitar a retificação do período de renovação do vínculo, de 01/5/2021
a 31/8/2022 para 01/6/2021 a 31/8/2022, de Pesquisadora Colaboradora de Anicleide
Zequini, sob supervisão do Prof. Dr. Marcos Tognon.

Atenciosamente

H

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

Telefonesj19) 3521 1575 -- e-mail: histaria@unicamp-br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTO
DEFILOSOFIA

000053

Campinas, 17 de novembro de 2021

OF. DF-45/2021
Ref. Solicitação de vínculo no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado

Senhor Diretor

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas, a solicitação de vínculo do Dr. Anderson Aparecido Lamada Salvano
Programa de Pesquisador Pós-Doutorado para o período de: 01/12/2021 a 30/11/2022,
com bo/sa C/VPq,sob supervisão do Professor Prof. Dr. Oswaldo Giacóia Jr.

A referida propostafoi aprovadapelo Colegiadodo Departamento em 17 de
novembro de 2021.

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

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

Departamento de Filosofia

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083 896
Telefone j19) 3521 1574 e-mail: depfílo@unicamp.br

000056
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

Campinas,17 de novembro de 2021
OF. DF/IFCH n9 44/2021

Senhora Diretora

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

Filosofia e CiênciasHumanas,o Relatório de Atividades no período de O1-03-2020a 31-01-2022, bem
como, so]icítação da Renovação de víncu]o para o período 0]/02/2022

a 3]/OJ/2023

de LEONARDO

RENNORIBEIROSANTOS,sob a supervisão da Profa. Dra. Vara Adario Frateschi no Programa de
Programa de Pesquisador PÓe.DQulerõdQ.

Informo que a referida solicitação foi aprovada pelo Colegiado do Departamento
em 17 de novembro de 2021.

Atenciosamente

Marco Antonío Caron Ruffino
Chefe do Depta. de Filosofia/IFCH

matrícula 304612

alma.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) 3521 1574 Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfilo@.unícamp.br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA

UNICAh4P
Campinas, 26 de novembro de 2021

00005?

OF. DCP/IFCH ng 040/21

limo. Sr.
Prof. Dr. MICHELNICOLAUNETO
DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhor Diretor,
Venho por meio deste, encaminhar a V.Sa. para providências necessárias,

o relatório de encerramento
de Ariella SalvaAraújo, vinculadaao
Programa Pesquisadorde Pós-Doutorado,junto ao Departamento de CiênciaPolítica.
sob a supervisão da Profa. Dra. Andréia Galvão

O relatório foi aprovado na reunião de departamento.

Atenciosamente

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100
Telefones li9) 3521 1573

Campinas/SP CEP:13083-896

e-mail: cpolitic@unicamp.br
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Campinas, 25 de novembro de 2021

OÜ'cio DH .ng 071/21

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, no sentido de
aprovar o regimento da NUCLEO DE ESTUDOS DA EDIÇÃO, LITERATURA E IMPRENSA

NEELIM

Trata-se de um órgão interdisciplinar de pesquisasvinculado ao Instituto de Fílosof:iae
Ciências Humanas(IFCH) da Universidade Estadual de Campinas(UNICAMPI

Atenciosamente

Prof. Dr. RuílLuis: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, 100 -- Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones(19) 3521 1575 e-mail: historial unicamp.br
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]iEGIMENTO

INTERNO

NÚCLEO DE ESTUDOS DA EDIÇÃO, LITERATURA E IN{PRENSA - NEELTM
IFCH-UN]CA]WP

CAPÍTULO l
DOS OBJETIVOS E ÁREAS DE INTERESSE

Artigo I' - O Aüc/eo de Es/tidas da Edição, Eíleraíura e /mprensa ÍÀZTZ.í/t/0, órgão interdisciplinar de
pesquisas vinculado ao Instituto de Fi]oso6ia e Ciências Humanas(]FCH) da Universidade Estadual de
Campinas(UNICAMP), tem por objetivos:

l
2.

Desenvolver o estudo e promover pesquisas analisando as práticas políticas e sociais de produção
e diftlsão de textos, âccionais e não-nccionais, em diferentes suportes e temporalidades.
Investigar a produção de poetas, romancistas, dramaturgos e jornalistas em seu estreito diálogo
com a dinâmicas políticas e sociais, a partir do pressuposto que os impressos, de um modo geral,
e a literatura, em particular, são historicamente referenciados

Investigar a cultura impressa e as literaturas dos séculos XVlll, XIX, XX e XXI produzidas em

contextosvariados como o Caribe, a América Latina, os EUA e a África em seusmúltiplos
domínios linguísticos.
4. Analisar os processos de produção e circulação de impressos por meio da atuação de tipógraf'os,
livreiros, impressoras, editores e censores, atentando, sobretudo, aos embates sociais e jurídicos
que permearam tais processos.
5.

As pesquisas realizadas no Núcleo compreendem as diferentes etapas da formação universiüria,
da Iniciação Cientíâlca ao Pós-Doutorado, contemplando também os discentes do Mestrado
Proâssional em Ensino de História orientados por docentes vinculados ao NEELIM.

Artigo 2'

Os interesses de investigação do NEELIM

são

1. Literaturas AÊicanas

l
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2. Cütura Impressa no Mundo Atlântico

3. História do Direito e História dos Impressos
4. Marcadores de Género, Classe e Raça na Produção Literária

5. História da Imprensa e do Jomalismo
6. Cultura Imprensa e Ensino de História

CAPÍTULO l
DAS ATIVIDADES
Artigo 3' -- As atividades acadêmicas desenvolvidas pelo NEELIM compreendem:

1. Realização seminários nos quais são discutidos os resultados das pesquisas em andamento no
âmbito do Núcleo.

2. Como intuitode fomentaro diálogoentreo Núcleoe os demaisOrgãose Unidades
da
UNICAMP, oferecer e realizar, em parceria, conferências, congressos e seminários, nacionais e
internacionais, nas áreasde investigação descritas no Artigo 2'.
3. Por intermédio

dos Fóruns Permanentes e outras modalidades de encontros e eventos

viabilizados pela UNICAMP, promover o diálogo entre o NEELIM e os profissionais e entidades
ligadas à imprensae edição.

4. Ampliar o diálogo com outros setoresda sociedadepor intermédio do site e mídias sociais do
Núcleo.

5. Captar recursosem agênciasde fomento à pesquisacientífica, nacionais e estrangeiras,para
viabilizar os proUetosvinculados aoNúcleo.
6. Disponibilizar fontes históricas digitalizadas e fênamentas didáticas no site do Núcleo.

7, Promover a publicação dos resultadosdas pesquisasrealizadasno âmbito do NEELIM por meio
de coletâneas e livros autorais
8. Of'erecer disciplinas de Graduação e Pós-(graduação, assim como Projetos de Extensão
Universitária, nas áreas de investigação do Núcleo.
7
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9. Disponibilizar

do Núcleo

inÊaestrutura necessária aos docentes, discentes, pesquisadores e pesquisadoras

CAPITULO lll
DA ESTRUTURA
Artigo 4' - A estrutura do NEELIM

compreende:

1. Coordenação
2. Docentes da Unicamp
3. Discentes da Graduação e Pós-Graduação e Mestrado ProÊlssionalizante em Ensino de História
4. Pesquisadores e docentes extemos

CAPÍTULO IV
DA COORDENAÇÃO
Artigo 5' - A Coordenadoria será exercida pela Coordenadora ou pelo Coordenador.
Artigo 6'
A Coordenadora ou o Coordenador é a autoridade executiva do NEELIM, eleita pelo
colegiado de Docentes vinculados ao Núcleo.
1. Somente poderão exercer o posto de Coordenador ou Coordenadora docentes atuantes no IFCH

UNICAMP.
2. O mandato de Coordenadora ou Coordenador é de 2 anos, permitindo-se uma recondução
sucessiva.

Artigo 7' - Competeà Coordenadoraou Coordenador:
1. Exercer a coordenação e supervisão das atividades do Núcleo.

2. Acompaiaharos projetos e trabalhos em andamento,no sentido viabilizar o cronograma de
atividades estabelecido.

Artigo 8' - No caso de vacância deõnitiva do cargo da Coordenadoria por qualquer motivo, o colegiado
J
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dos docentes vinculado ao NEELIM procederá a nova escolha para a Coordenação.

000062

Artigo 9' Este Regimento Intimo entra em vigor a partir da data de sua publicação

Regimento apresentado ao

Departamento de História do IFCH.-UNICAMP a
16 de setembro de 2020

4
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Campinas, 22 de Novembro de 2021
Oficio Extensão/IFCH n' 005/202 1

Ref.: Regimentoda Extemão do IFCH

Unicamp

111na.
Sra.
Prosa. Dra. Ándrêia Galeão
Diretora - iFCH

UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação do IFCH, a proposta de regimento para a extensão do
instituto, construída pela comissão provisória indicada para esseüm
Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente

Matrícula no 297516
Assitente Técnico de Extensão
IFCH/ UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100-- Campinas/SP
Telefones (19) 3521 1601

B-mail: seceven@unicamp.br
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REGIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO INSTITUTO DE
FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS(IFCH) DA UNICAMP

000064

DISPOSIÇÃO INICIAL
Art. 1- Finalidade da Universidade Públicas, a Unicamp se propõe a "põr ao alcance da
comunidade, sob a forma de cursos e serviços, a técnica, a cultura e os resultados das

pesquisas
que realiza"2,estimulando,
por isso, o desenvolvimento
e a
institucionalização das atividades de extensão no âmbito de seusInstitutos e Faculdades:
protagonistas e responsáveispor criar, coordenar e realizar ações de extensão3.Assim,
este regimento dispõe sobre as atividades de extensão do Instituto de Filosoâla e
Ciências Humanas, explicitando suas deHtniçõese princípios norteadores,as finalidades
e atribuições da Comissão de Extensão, da Coordenadoria de Eventos, Extensão e
Difiisão da unidade, bem como propõe um Fundo de Apoio à Extensão Gratuita.

Título 1-DA DEjiINIÇAO
Art. 2- As atividades de extensão configuram um processo educativo, cultural e
cientíülco que articula de comia indissociável Ensino, Pesquisa e Extensão. Dimensão
relevante da atuação universitária e parte integrante do currículo dos cursos de
graduação, viabiliza a transformação da Universidade Pública, de fomla a torna-la um
instrumento de mudança social em direção àjustiça, à solidariedade e à democracias.
Art. 3- Longe de simplesmente operar com a noção de transmissão de conhecimento e
técnica por meio de cursos, conferências, seminários ou de prestação de serviços como
assessoriase consultorias, compreende-se a extensão universitária como "o instrumento
por excelência da enter-relação da Universidade com a Sociedade, de oxigenação da
própria universidade, de democratização do conhecimento académico, assim como da
troca de saberes"S.Entende-se,dessemodo, que "o conhecimento não se estendedo

que se julga sabedoraté aquelesque se julgam não saberem;o conhecimentose
constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na
problematização crítica destas relações".Ó

1Art. 43 da Lei de Diretrizese Basesda EducaçãoNacional,de 1996.
2 Parágrafo IV, Art. 2 do Regimento Geral da Unicamp, de 2013.
3 Regimento Geral da Unicamp, 2013 e Regimento Geral da Extensão da Unicamp.
4 Definição embasada no mandamento constitucional que discorre sobre a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão (ART 2017/CF1988) e da Política Nacional de Extensão Universitária
apresentada pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, de 2012
5 Política Nacional de Extensão Universitária
6 Freire, Pau]o. Extensão ou comum/cação?Rio de Janeiro, Paz e Terra, ].983.

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083-896
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Alt.4- Como conjunto articulado com caráter orgânico institucional, o escopo da
extensão universitária no IFCH se pauta no Regimento Geral da Universidade, no
Regimento Geral da Extensão na Unicamp, nas porta'ias, diretrizes e instruções
normativas vigentes na Unicamp, e nas Diretrizes para a Extensão na Educação
Superior Brasileira, que regulamentam as atividades acadêmicasde extensão na forma
de componentes cuniculares obrigatórios pma os cursos de graduação.

Título 11- DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES
Art.5- São compromissos da universidade pública e da extensão assumidos pelo IFCH

1A indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, ancorada num processo
pedagógico único, interdisciplinar, educativo, científico e político. Nesse sentido, a
extensãoé apreendida como tendo o mesmo nível de relevância que o ensino e a
pesquisa nas atividades-.Hm do instituto .

11-

A Interação dialógica da universidade com diversos atores e setores da

sociedadeconâgurada pela troca de conhecimento, participação e contadocom questões
sociais complexas, contribuindo, de diferentes maneiras, pala seu enfrentamento e
transfolnaação.

111- Prioridade para as atividades que envolvem setores públicos e populares, de
modo a foNalecer o caráter público e plural da Universidade.

Título 111-DAS AÇOES E MODALIDADES
Art.6- As atividades de extensão se distribuem nas seguintes modalidades, regidas pela

regulamentaçãosuperior da Unidade.
1- Programas: conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão. Tem
caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo
comum, sendoexecutado a médio e longo prazo11-Cursos: ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencia] ou a distância,
planejada e organizada de modo sistemático. Seu propósito é divulgar, compartilhar e

atualiza conhecimentosou técnicas de trabalho, podendo ser oferecido para um
público de nível universitário ou não, de acordo com o seu conteúdo e o sentido que
assumam em cada caso. Incluem Cursos Abertos, Cursos de Difusão, Cursos de

Extensão,Censosde Especialização
Técnicaem Nível de Ensino Médio, Cursosde
Atualização Universitária, Cursos de Aperfeiçoamento Profissional, Desenvolvimento
Proâssional, Especialidade Profissional e Fomlação de Especialistas.
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111-Eventos: ação que implica na apresentação ou exibição pública, livre ou com
clientela especíâca, do conhecimento ou produto cütural, artístico, esportivo, científico
e tecnológico desenvolvido, conservadoou reconhecido pela Universidade

IV- Prestação de Serviços: A prestaçãode serviçosde extensãotem como objetivo
propicia colaboraçãotécnica, cientíâca, didática e cultural às demais unidadesda
Universidade e a entidades públicas ou privadas, sendo serviços prestados sob formas
diversas, como assessoria,atendimento de consultas, orientação e realização de estudos
ou ações de extensão em matérias cientíÊca, técnica, educacional ou cultural
V- Projetos: ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, cientíâlco
ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado. Incluem Projetos

Comunitários de Extensão e Cultura e Projetos Especiais.

Vl- Convênios e Contratos: atividades de extensãoque envolvam uma ou mais
Instituições externas à Unicamp, no qual serão realizadas atividades prioritariamente de
extensão, onde recomenda-se firmar um acordo ou convênio. Incluem Acordos gerais

de Cooperação,Atividades Culturais, Cursose Treinamentos,Prestaçãode serviçose
ProjetosComunitários, Convênios.
Vll- Disciplinas da graduação: As atividades de extensão devem compor, no mínimo,

10%(dez por cento) do total da carga horária curricular estudmtil dos cursos de
graduação, as quais deverão fazer pote da matriz curricular dos cursos7
Parágrafo União: As ações de extensão registradas no âmbito da Escola de Extensão

devem ser propostas e coordenadaspor Docentes do Instituto em Regime de Dedicação
Exclusiva à Docência e Pesquisa(RDIDP).

Título IV DA COMISSÃO DE EXTENSÃO
Art.8- A comissãode extensãoé constituídapor representação
tripartite, compostapor
um coordenador docente, por representantesdo corpo docente, dos funcionários e dos
estudantes da graduação e pós-graduação, totalizando 8 integrantes, que deverão ser
indicados ou eleitos por suas respectivas categorias, respeitando as diretrizes de
autonomia e puidade do Instituto .
Art. 9 -- Sua organização intima será composta por l coordenador, com assento na

congregação, representantes docentes membros das comissões de graduação do
instituto(história,
íilosoíia, ciências sociais), 2 representantesdiscentes, sendo l
graduando e l pós-graduando do instituto, l representante do conjunto dos funcionários
7Art. 4o da ResoluçãoCNE/CESno 7, de 2018
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técnico-administrativos do Instituto e o funcionário responsável pela Coordenação de
Eventos, Extensão e Difusão.

Art.10- O mandato do coordenador docente, dos professores e fiJncionários
componentesda comissão de extensão será de 2 anos, permitida uma única recondução
sucessiva. O mandato dos estudantes de graduação e pós-graduação será de l ano,

permitida uma única recondução. Em caso de impedimentos temporários, o
coordenador de extensão será substituído por um dos membros desta comissão.

Art.ll-

A partir de encontrosmensais,a comissãode extensãotem a finalidade de

assessorara comunidade e a Congregaçãodo IFCH em assuntospertinentes à Extensão,
dentre os principais: acompanhar e elaborar pareceres concernentes à programação,
execução, expectativa de arrecadação e avaliação de planilhas de custos; coordenar o
processo de avaliação bianual de atividades realizadas; propor políticas e diretrizes para
as atividades no âmbito da extensão; supervisionar e amparar, de forma geral, as
atividades

de

extensão

da

unidade,

bem

como

as

disciplinas

de

extensão

curricularizadas na graduação. Periodicamente, esta comissão deve também atualizar
esteregimento

Títu[o V- DA C00RDENAD0]iIA

DE EVENTOS, EXTENSÃO E DIFUSÃO

Art. 17 - E atribuição da coordenadoria de eventos, extensão e difusão da Unidade
1- Informar e orientar docentes, estudantese o público em geral acerca das modalidades
de atividades de extensão a serem desenvolvidas no IFCH.
ll- Orientar os interessados quanto aos procedimentos institucionais necessáriospara a
apresentação de propostas de atividades de extensão;

111-Acolher, apoiar, protocolar e dar encaminhamentoàs propostasde atividadesde
extensão apresentadas à Comissão de Extensão;

IV- Encaminhar os processos relativos às atividades de extensão aprovadas pela
Congregação do IFCH às instâncias superiores da Universidade;

V- Divulgar açõespromovidas e sob responsabilidade das instâncias do IFCH

Título Vll- DOSjiECURSOS PARA A EXTENSÃO GRATUITA
Art. 18- As atividades de extensão que gerarem recursos para o IFCH precisarão
apresentar planilha de custos, que será avaliada e aprovada pela Comissão de Extensão.
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A:rt. 19 A partir das atividadesde extensãoque geraremrecursospara o IFCH, o
Instituto destinará50% do AIU recolhido para a constituição do Fundo de Apoio à
Extensão Gratuita

AÜ.20 A entrada de recursos será avaliada pela Coordenadoria Financeira do Instituto
que apoiará e oúentará a gestão acadêmica e administrativa desseFundo pela Comissão
de Extensão, referendadapela Congregaçãodo Instituto .
Art. 21- Caberá à Comissão de Extensão fomentar a utilização desse fundo, inclusive
incentivando e apoiando docentes,pesquisadores,funcionários e discentes a propor
variadas atividades de extensão,que serão reconhecidas pelo Instituto.
Art.22- Bianualmente, o coordenador de extensão submeteráà Comissão de Extensão e
à Congregaçãodo IFCH um Plano de Aplicação de Recursos
Este regimento entra em vigor a partir de XXXX
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Campinas,24 de Novembro de 2021
OF. CPPCon/IFCH -- 018.2021

Ref.: Acordo de Doação,com interveniência da FUNCAMP,da FundaçãoPorticuspara o AEL
relativo ao prometo: "Pedagogical Approoch

and Conscllidation of the Black Movement

Memory Centre in Brazil"

Senhora Diretora

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

Acordo de Doação,com interveniênciada FUNCAMP,da FundaçãoPorticuspara o Arquivo
Edgard Louenroth, relativo ao prometo:"PedogogicalApprooch and Consoidation of the Black
Movement Memory Centre in Brazii".
Os responsáveispelo recebimento são os Prof. Dr. Márío Augusto Medeiros da Silvoe

Aldair Cardos Rodrígues, docentes do Departamento de Sociologia e História,
respectiva mente

Anexo a este documento segue a proposta de acordo, junto com o resumo do projeto
Atenciosamente.

StJ.pervisor- CPPCon
IFCH/UNICÁMP
Mata..298226

ILMA. SRA.
PROFA. DRA. ANDRÉIA GALEÃO

DD. DIRnoRA DO INSTrruTO DE FILosoFIA E CiÊNciAS HUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

nstítuto de Filosofia e Ciências Humanas - CPPCon - Rua Cora Coralína, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.: (+5519) 3521 1450
e-mail: pesqifch @.unicamp.br
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FUNCAMP- Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

fUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

Mário Augusto Medeiros da Salva

Mário Augusto Medeiros da Sirva

Brazi

Brazi

Zug, November 23, 2021
Zug,November 23, 2021
Projeto N'.: GR-075340
Project No.: GR-075340
ACORDO DE DOAÇÃO
GRANT AGREEMENT
PrezadoSr./ Sra. Mário Augusto Medeíros da Salva
Dear Mr./ Ms. Mário Augusto Medeiros da Salva.
Temos o prazer de informa-lo que a Stiftung Auxilium(doravante

We are pleased to ínform you that the Stiftung Auxilium ''A Fundação") concordou em fornecer a FUNCAMP - Fundação
Ihereinafter: "the Foundation") has agreed to provide FUNCAMP de Desenvolvimento da Unicamp (doravante: "0 Favorecido")
Fundação de Desenvolvimento

da Unícamp (hereinafter:

"the

uma doação de EUR50,000.00 para apoiar o projeto, Pedagogical

Grantee") with a grant of EUR50,000.00 to support the project,

Approach and Consolidation of the BlackMovement Memory

Pedagogical

Black

Centre in Brazíl, em conformidade com os termos e condições

Movement Memory Centre in Brazil, pursuant to the terms and

estabelecidos nos Anexos A a D desta carta de acordo (daqui em

conditions
set out in Annexes
A throughD of this letter

diante: o "Acordo de Doação").

Approach

and

Consolidation

of

the

agreement(hereafter: the "Grant Agreement").
This Grant Agreement is subject to your signature. Pleasehave
this Grant Agreement duly signed and relurosd..!9..ui to confirm

Este Acordo de Doação está sujeito a sua assinatura. EsseAcordo
de Doação deve ser devidamente assinado e dexglzldag..nég para

tour agreement
with the termoand condítíons
of the Grant confirmar sua aprovação em relação aos termos e condições do
Agreement.

Acordo de Doação

By sígning this Grant Agreement, the Grantee acknowledges and
agree that the grant shall be transferred to FUNCAMP - Fundação

Assinando este Acordo de Doação, o Favorecido reconhece e
concorda que a doação deverá ser transferida para FUNCAMP

de Desenvolvimento da Unicamp (hereinafter: "the Payee"l, in
accordancewíth the following details:

fundação de Desenvolvimento da Unicamp (doravante: o

Bank account no.
Account holder:

Número da conta
Titular da conta
Cidade e Paísdo titular
da conta

Cita and country

account holder:
Bank nome

and city:
Bank country:
BIC/SWIFT:
Special Instructions

'Recebedor"),

conforme os seguintes dados

Nome do banco e
cidade:
País do Banco:
BIC/SWIFT:
Instruções Especiais

Page 1 of 14

©

ÀUXiLiUM
].

The Grantee shall be responsible and liable for the Payee's O Favorecido será responsável pelo cumprimento dos termos e
compliance with the termo and conditions of this Grant condições deste Acordo de Doação junto ao Recebedor.
Agreement.
Please note that the original English version of this Grant

Por favor, note que a versão original em inglês do presente

Agreement has been translated to Portuguesefor tour

Acordo de Doação foi traduzido

para o Português para sua

convenience. In case of any inconsistency between the English conveniência. Em casode qualquer inconsistência entre a língua
language and the Portuguese translation, the English version shal inglesa e a tradução em Português, deverá prevalecer a versão
be leading.

em inglês.

We look forward to workíng with your organísationand wísh you
every successwith this project.

desejamos a você todo o sucesso neste prajeto

Yours síncerely,

Atenciosamente

Estamos ansiosos para trabalhar com sua organização

Name / Nome
Authorised signatory / Signatário autorizado
Date / Data;

Mário Augusto Medeíros da Salva
fUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp
Date / Data

Annex A: Grant Summary
Annex B: General Terms & Conditions

Anexo A:
Anexo B:

Resumo da Doa ção
Termos e condições

Annex C:

Anexo C:

Declaração de Privacidade do Favorecido

Anexo D:

Informações do Prometo

Grantee Privacy Statement

Annex D: Grant Information
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AUXILfUM
ANNEXA: GRANTSUMMARy

ANEXO A: RESUMO DA DOAÇÃO

GRANTEE:FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da

000072

FAVORECIDO:FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da

Unicamp
PROJECT
NO.: GR-075340

Unicamp
PROJ
ETO N': GR-075340

PURPOSEOF GRANT: Pedagogical Approach and Consolídation

FINALIDADEDA DOAÇÃO: Pedagogical Approach and

ofthe BlackMovement Memory Centre in Brazil
(hereinafter: the "Project")
DURATION: The grant is to be used for the Project implemented
from December 15, 2021 to December 31, 2021

Consolidation of the BlackMovement Memory Centre in Brazi
(doravante: o "Projeto")
DURAÇÃO:A Doaçãoé para ser usadapara o Projeto
implementado de December 15, 2021 a December31, 2021

AMOUNT: EUR50,000.00

MONTANTE: EUR 50,000.00

DISBURSEMENT:The dísbursements pursuant to this Grant

DESEMBOLSO:
Os desembolsosnos termos deste Acordo de

Agreement are subject to receipt by the Foundation of the

Doação estão sujeitos à recepção pela Fundação das informações

Grantee's complete banking ínformation and will be made withín
thírty (30) business days of the Foundation's payment schedule

bancáriascompletas do Favorecido, e serão feitos dentro de 30

or acceptance/approval

of Project milestones,

as set forth

in

Ahnex D. The Grantee waives any right to late payment interest
in caseof the Foundation's default and no claim to such interest
will accrue to The Grantee under any circumstances.

jtrinta) dias úteis do cronograma de pagamento da Fundaçãoou
da aceitação/aprovação das etapas do Projeto, conforme
estabelecido no Anexo D. O Favorecido renuncia a qualquer
direito a juros por atraso de pagamento no caso de
incumprimento pela Fundação, e nenhuma reivindicação para
tais juros se acumulará para o Favorecido sob quaisquer
circunstâncias.

CORRESPONDENCE:
The grant and this Grant Agreementare CORRESPONDENCIA:
A Doação e este Acorda de Doação são
managed on

behalf of the Foundation by the Porticus gerenciados em nome da Fundação pela organização Porticus
organisation (www:porticy$:çQP). Any communication or notice lwww.porticus:çQpl.
Qualquer comunicação ou aviso que
which either party sends to the other shall be sent by regular or qualquer parte envie para a outra deverá ser enviado por correio
electronic mail as per the details below. For any communication, regular ou por e-mail conforme os detalhes abaixo. Para qualquer
please include the reference number given at the head of this comunicação, inclua o número de referência constante no início
Grant Agreement.

deste Acordo de Doação.

Porticus, on behalf of the Foundation

Porticus, em nome da Fundação:

DouglasCalixto

DouglasCalíxto
Porticus Latin America Consultoria Ltda.

Porticus Latin America Consultoria Ltda
Alameda Santos, 787 - 3rd floor. Suite 31

Alameda Santos, 787 - 3rd floor, Suite 31

Cerqueira César
01419-001
SãoPaulo. SP
Brazi
grant.admla@porticus.com

Cerqueira César
01419-001
São Paulo,SP
Brasil

The Grantee:

O Favorecidos

FUNCAMP- Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

fUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp

Brazí

Brazi l

gra nt.admla @)po rt icus .com
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ANNEX B: GENERALTERMS AND CONDITIONS

ANEXO B: TERMOS E CONDIÇOES GERAIS

GENERAL:These general terms and conditions ("General

GERAL: Estes termos e condições gerais ("Termos gerais")

all donations by or on behalf of the Foundation

aplicam-se à oferta, anúncio e prestação de todas as doações por
ou em nome da Fundação

In these General Termo a reference to the Foundation shall as
applicable be construed as to include its grant adviser and

Nestes Termos Gerais, uma referência à Fundação deverá,
conforme aplicável, ser interpretada de modo a incluir seu

Terms") apply to the offering, announcement and provision of

manager operating under the nome Porticus

consultor e gerente de doações operando sob o nome Porticus

The General Terms supersede any and all prior oral and wrítten

OsTermos Gerais substituem todas e quaisquer comunicações,
negociações,contratos e entendimentos prévios, orais e escritos,
das partes e aplica-se preferencialmente de forma a substituir
todos e quaisquer termos e condições aplicados ou submetidos

communications,negotiations, agreements and
understandings of the parties and shall apply in preference to

and supersedeany and all terms and conditíons applied or

submítted by the Grantee. Any termo in the Grantee's
communications, includíng pre-printed termo, addítional to or
contrary to thesê GeneralTermo are not effective

All annexesto the Grant Agreement,as maybe modifiedfrom
time to time, ("Annexes")form an integral part of the Grant
Agreement. In case of conflíct between these General Terms

pelo Favorecido. Quaisquer termos nas comunicações do
Favorecido. incluindo termos pré-impressos, adicionais ou
contrários a estes termos gerais, são sem efeito.
Todos os anexos ao Acordo de Doação, tal como podem ser
periodicamente

modificados,

("Anexos") . formam

uma parte

integrante do Acordo de Doação.Em casode conflito entre estes

and the other Annexes, the latter will prevail

Termos gerais e outros Anexos, prevalecerá o último

ADDITIONAL FUNDING: Any request for additional funding
beyond the amount commítted to th.e project as set out in the
Grant Agreement (the "Project") will only be considered after
the Grantee's submission to the Foundation of documenta as
equested by the Foundation (at íts sole di.scretian). The
Foundation is by no means required to grant additional funding
beyond the amount committed to the Project

RECURSOSADICIONAIS: Qualquer solicitação de

recurso

adicional além do valor acordado para o projeto conforme
estabelecido

no Acordo de Doação (o "Projeto")

só será

considerado após o Favorecido apresentar à. Fundação.os
elatórios conforme solicitado pela Fundação(a seu critério
absoluto). A Fundação não está obrigada a conceder recursos
adicionais.

DISSEMINATIONOF RESULTS:Subject to the conditions of this

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Sujeito às condições. deste

Grant Agreement (including confídentialíty),ín case of. a

Acordo de Doação (incluindo confidencialidade),. no caso de .uma
bolsa de pesquisa, o Favorecido deverá disponibiliz.ar

research grant, the Grantee shall make the outcomes of the

Project, including the methodology, .scholarly. results or
research findings jthe Resulta),publicly available within a
reasonable time

period for the

purpose of advancing

knowledge and research to the benefit of the. public. The
Grantee explicitly authorízes the Foundation to share lessons
learned from its project and any other project informatíon with

the public.
INTELLECTUAL PROPERTY AND LICENSING: The Grantee shall

own the entire right, title, and ínterest, including all copyríghts
and other intellectual property rights, in and to all materiais,

ínventíons.works of authorshíp, software, information and
data conceived or developed by the Grantee in the
performance of this Grant Agreement. The Grantee
acknowledges that the Foundation strives to be a learning
organization and wishes to disseminate the Project.s lessons
lei;ned. subject to the restríctíons set out in this Grant
Agreement. To accommodate this, the Grantee hereby grants
the Foundation, and for the avoídance of doubt Porticus, an

rrevocable.worldwide, royalty-frei, and unlimited licenseto
use, reproduce, edit, and publish for the purpose of the

Foundation's internamand externas communication activities
1. the contents of the Grantee's reports.
2. all images and vídeos relatíng to the Grantee's activities
under thís Grant Agreement; and

3.

all other materiais provided by the Grantee to the
Foundationin connectionwith the GrantAgreement

publicamente os resultados do Prometo,incluindo a metodologia.

resultados acadêmícosou descobertas de pesquisa (os
Resultados)dentro de um período de tempo razoávelcom o
objetivo de promover o conhecimento e a pesquisa para o
benefício do público. O Favorecidoautoriza explicitamente a
fundação a compartilhar as lições aprendidas com.seu projeto e
quaisquer outras informações do projeto com o público
PROPRIEDADEINTELECTUALE LICENCIAMENTO: O Favorecido

deverá possuir todos os direitos, títulos e interesses, inclui.ndo

todos os direitos autorais e outros direitos de propriedade
ntelectual, em e paratodos os materiais,.invenções,trabalhos de
autoria. software, informações e dados concebidos ou
desenvolvidos pelo Favorecido no desempenho deste Acordo de
Doação. O Favorecido reconhece.que a Fundação se esforça para

ser uma organização de aprendizagem e deseja.disseminaram
lições aprendidas com o Projeto, sujeitas às .restrições
estabelecidas neste Acordo de Doação. Para acomodar isso, o
Favorecido concede à Fundação, e para evitar dúvidas, à Porticus,

uma licença irrevogável, global, isenta de royalties e ilimitada
para utilizar, reproduzir, editar e publicar para fins das atividades
de comunicação internas e externas da Fundação
1. o conteúdo dos relatórios do Favorecido;

2.

todas as imagens e vídeos relacionados às atividades do

3.

todos os outros materiais fornecidos pelo Favorecidoà

favorecido sob este Acordo de Doação; e

(1. 2. and 3. collectively hereinafter: the "Materiais"}

fundação em relação ao Acordo de Doação.
(1. 2. e 3. Coletivamente daqui em diante: os "Materiais").

for the avoidanceof doubt, the Resultsshall not be includedín

Para evitar dúvidas, os Resultados não devem ser incluídos no

the scope of the license issued to the Foundation unless the
Resultsare contaíned in the Materiais

escapoda licença emitida para a fundação, a menos que os
resultados estejam contidos nos Materiais

The Grantee guarantees and representa that it has obtained all

O Favorecido garante e assegura que obteve.todos.os.direitos de

intellectual property rights (including,but not limited.to{ the
copyrights)in respectof all Material;, or has obtained all the

direitos de reprodução)detodos os Materiais, ou obteve todas as

propriedade intelectual (induindo, mas.n.ãose limitando aos
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necessary licenses and consente to license all Materiais to the

necessáriaslicenças e consentimentos para licenciar todos os

Foundation ín this Grant Agreement.

Materiais para a Fundação nos termos deste Acordo de Doação

CONFIDENTIALITY:Both during the term of the Grant
Agreement and after its suspension or termination, the

CONFIDENCIALIDADE:
Tanto durante a vigênciado Acordo de

Granteeshall duly protect all information of whatever sature
relatingto the Foundatíonor Porticusor any of their affiliated
or related entíties or persons, which the Grantee has become
aware of or has(had) accessto as a result(whether directly or
ndirectly) of the Grant Agreement(the Grant Information)
The Grantee may disclose Grant Information to thírd parties

n accordancewith this Grant Agreement if such disclosure

serves a Legitimate BusinessPurpose ín respect of the Project

Doação quanto após sua suspensão ou rescisão, o Favorecido
deve proteger devidamente todas as informações de qualquer
natureza relacionada à Fundação ou à Porticus, ou qualquer uma
de suas entidades ou pessoas afinadas ou relacionadas, com as

quais o Favorecidotornou-se ciente ou tem (teve) acessocoma
resultado(seja direta ou indiretamente) do Acordo de Doação(as
Informações da doação)

O Favorecido poderá divulgar as Informações da doação a
terceiros em conformidade com este Acordo de Doação, se tal
divulgação servir a um Fim comercial legítimo em relaçã.oao

means: {i} compliance with all present and future applicable

Projeto. Para os fins desta cláusula, Fim comercial legítimo
significa: (i) conformidade com todas as leis e regulamento.s

awsand regulations;(ii) internal reporting requirements;(iii}

aplicáveis anuais e futuros;(ii) requisitos de relatório interno;(íii)

For the purposes of this clause, Legítímate Business Purpose
KYC requirements;

(iv)

non-public

means

of

securing

additíonal funding for a project relating to this Grant

Agreement, or (v) sharing learnings about the Project with

equisitos KYC; (iv) meios não públicos de proteger o

financiamento adicional para um projeto relacionado a este
Acordo de Doação ou (v) compartilhar aprendizadossobre o

peer organizations.

Prometocom organizações parceiras.

n the eventthe Grantee is unclearas to whether an intended

No caso de dúvidas do Favorecidose é permitida divulgação de

disclosure of Grant-related Information is permitted under this
Grant Agreement, the Grantee shall first clarify with Porticus.or

deve primeiro esclarecer com a Porticus ou a Fundação se as

the Foundation whether the Confidential Information can be

nformações relacionadas ao Acordo de Doação, o .Favorecido
Informações confidenciais podem ser divulgadas livremente

freely disclosed.

The Grantee may not discloseGrant Information for any
purpose other than a Legitimate BusinessPurposeand shall not
use the

Foundation's'

or

Porticus'

brand

for

externa

O Favorecido não pode divulgar as Informações da doação para

qualquer finalidade que não seja um Fim comercial legítimo, e

não deve utilizar a marca da Fundaçãoou da Porticuspara

communication, without prior approval of the Foundation. To

comunicação externa, sem aprovação prévia da Fundação. Na

the extent permissibleunder applícablelaw, the Grantee

medida do permitido pela lei aplicável, o Favorecido concorda em
fornecer toda a cooperação razoável para limitar a divulgação, ou

herebyagreesto provide all reasonablecooperation.to limit a
the Foundatíon require that such measures are taken

garantir que o destinatário das Informações da doação esteja
ligado por uma obrigação de confidencialidade, caso a Fundação
exija que tais medidas sejam tomadas

Forthe avoidanceof doubt, this confidentiality provisiondoes

Paraevitar dúvidas, esta cláusula de confidencialidade não proíbe o

not prohibit the Grantee from publíshing, disseminating or
otherwise disclosing the Results, unless the Results contam
Confidential Information.

Resultados, a menos que os Resultados contenham Informações
confidenciais.

The Foundatíon agrees to keep confídential information that
the Grantee has explicitly marked as being confidential

A Fundação compromete-se a manter as informações
confidenciais que o Favorecido explicitamente marcou como
confidencial

REPRESENTATIONS:
The Grantee representa to the Foundation

DECLARAÇOES:
O Favorecido declara para a Fundação que

disclosuré, or to ensure that the recipient of the Grant

Information is bound by an obligation of confídentiality, should

that:
(a) Legal capacity and necessarypower: The persons

Favorecido de publicar, disseminar ou divulgar resultados os

ja)

entering unto the Grant Agreement and. any related

relacionados têm pleno poder, autoridade e capacidade

documenta have fulo power, authority and legal capacity

legal para assinar e entregar o Acordo de Doaçãoe

to execute and deliver the Grant Agreement and any

quaisquer documentos relacionados e realizar as

related documentaand to conduct the activities
contemplated under the Project on behalf of the
Gra ntee .

(b}

atividades previstas no Prometoem nome do Favorecido

lb)

Compliance with laws: The Grant Agreement constitutes
a legal, valid and binding obligation of the Grantee

(c)

to the Foundation prior to the date of the Grant
Agreement.

there

aplicáveis
(c)

No claims or investigations: Except as disclosed in writing
are

no claims, .investigations.

or

proceedings ín progress, pending.or lto its knowledge)
threatened againstthe Grantee, officials or individuais in
charge of or working on the Project which, if determíned

adversely, would have a material adverse impact on the
mplementation of the Project

Conformidade com as leis: O Acordo de Doaçãoconstitui
uma obrigação legal, válida e vinculativa do .Favorecido,
aplicável de acordo cam seus termos. As atividades do

Projeto são operadasem conformidadecom as leis

enforceable against ít in accordancewith its termo. The
activities under the Praject are operated in compliance

with applicablelaws

Capacidade legal e poder necessário: As pessoas que
celebram o Acordo de Doação e quaisquer documentos

nexistência de reivindicações ou investigações: Exceto
conforme divulgado por escrito à Fundação antes da data
do Acordo de Doação, não há reivindicações,
investigações ou processos em andamento, pendentes ou
(para seu conhecimento) ameaçados contra o .Favorecido,

executivos ou indivíduos a cargo de ou trabalhando com
o Projeto que, se determinados negativamente. teriam

um impacto material adverso sobre a execuçãodo
Projeto.
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(d)

Accuracyof information:All information that is provided

Id)

Veracidade das informações: Todas as informações

to the Foundation including, its applications, progress

fornecidas para a Fundação, incluindo suas solicitações,

related operational and fínancial information or reporta,
s accurate and correct as of the date of the provision of

apoio e outras informações ou relatórios operacionais e
financeiros relacionados, são exatase corretas a partir da
data de fornecimento de tais informações

reporta, any supporting documentation,and other

(e)

©
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elatóríos de andamento, qualquer documentação de

such ínformation.
Absence of certaín evento: Except as disclosed in writing

(e)

to the Foundation prior to the date of the Grant

Ausênciade certos eventos: Excito conforme divulgado

Agreement,no actualor suspectedbreachof obligatíons

por escrito à Fundaçãoantes da data do Acordo de
Doação,não ocorreu e não está ocorrendonenhuma

by the Grantee under the Grant Agreement has occurred

violação real ou suspeita das obrigações pelo Favorecido

and is continuing

nos termos do presente acordo

The representationsby the Grantee set out above shall be

As representações pelo Favorecido acima enunciadas devem ser

deemed to be repeated on the date of any disbursement of

repetidas na data de qualquer desembolso de fundos sob o

funda under the Grant Agreement by referente to the facts and

circumstancesthen existing

Acordo de Doação pela referência aos fatos e circunstâncias
então existentes.

COMPLIANCEWITH LAWS AND POLICIES:The Grantee shal

CONFORMIDADECOM LEIS E POLITICAS: O Favorecido deverá

comply, and shall ensure that íts affiliated and related entities.

cumprir e assegurarque suas entidades filiadas e afins,

officers and employeescomply, with all present and future
applícable laws and regulations, including, but not limited to.
laws and regulations concerning (1) child protection and the
protection of vulnerable adulta; (2) bribery and corruptíon; (3)
conflicts of interest;(4) antitrust and faia dealing;(5) labor and
abor condítíons, including anta-modemslavery regulations;(6)
discrimination and harassment, (7) local financiamand tax, and
l8) anta-terrorísm

executivos

e funcionários

cumpram

com

todas

as leis e

egulamentos aplicáveis, presentes e futuros, incluindo, mas não
matado a leis e regulamentos relativos à(l} proteção de crianças

e proteção de adultos vulneráveis; suborno e corrupção; (3)
conflitosde interesses;(4) antitruste e negociaçãojusta; (5) mão
de obra e condições de trabalho, incluindo normas contra
rabalho análogo ao escravo; (6) discriminação e assédio, (7)

cumprimento da legislaçãofinanceira e tributária local; e (8)
antíterro rísmo.

n particular, the Grantee shall not, and shall ensure that its

Em particular, o Favorecido não fará, e garantirá que suas

affiliated and related entities, officers, and employees do not

entidades filiadas e afins. executivos e funcionários não

1. da anythingin the deliveryof the Projectwhich may put

children or vulnerable adulta at risk of harm or

1. façam qualquer coisa na entrega do Projeto que possa
colocar crianças ou adultos vulneráveis em risco de dano

ou exploração;

exploítation;

2.

offer, give or authoríze any payment, gift

or other

2

advantage,directly or indirectly, to any third parta which
could act as an inducement or a reward for any act or
failure to act in connection with this Grant Agreement. or
any other agreement, or in any other way act in violation

ou omissãode açãoem relaçãocom esteAcordode
Doação, ou qualquer outro acorda, o qualquer outro ato

of applicableanta-briberyand anti-corruption laws and
regulatíons,including,but not limited to, the USForeign

em violação das leis e regulamentos antissuborno e
anticorrupção aplicáveis,incluindo, mas não limitado a, leis

Corrupt Practíces Act, the UK Bríbery Act and articles
322ter and following of the SwissCriminal Cede; and

3.

nternacionais

como

a Lei das Práticas

Unido, e artigos 322ter e seguintes do Código Penal Suíço;
3

activities (a) prohíbited by any laws combattíng

4.

anticorrupção

Corruptas no Exterior dos EUA e a Lei de Suborno do Reino

use any grant moneys or funding receíved from the

Foundatíondirectly or indirectly in support of any

oferecer. dar ou autorizar qualquer pagamento, doação ou
vantagem, , direta ou indiretamente, a qualquer terceiro
que possaagir como indutor ou premiação de qualquer ato

usar qualquer verba ou financiamento recebido da

terrorism;(b) with or related to parties on any applicable

Fundação,direta ou indiretamente, em apoio a quaisquer
atividades (a) proibidas por quaisquer leis de combate ao

nternational Sanctions List; or (c) with or related to

terrorismo; (b) com ou relacionadasa partesem qualquer

countries against which there are comprehensive
embargos;and
pursue any business, professional, personal, private, or
other interest that would ín any manner conflict with the

Lista de Sanções Internacionais aplicável; ou [c) com ou

performance of the Grantee's obligations under the
GrantAgreementor with the executionof the Project

relacionado a paísescontra os quais existem embargos
abrangentes; e
4

desenvolver interesses comerciais, profissionais, pessoais,

particularesou de outro tipo de maneiraque entre em

conflito com o cumprimento das obrigaçõesdo Favorecido
sob o Acordo de Doação ou com a execução do Projeto.

for the purpose of this clause, International Sanctions List

means (1) the Specially Designated Nationals and Blocked
Persons List (SDN List) ofthe U.S. Department ofTreasury Office

of Foreign Asset Control (OFAC);(2) the Consolidated List of
Persons, Groups and Entities Subject to EU FinanciamSanctions
ICFSPList) of the European Uníon (EU); (3) the Consolidated

United Nations Security Council Sanction List of the United
Nations (UN); and (4) the List of Subjects of Sanctions of the

Para os fins desta cláusula, Lista de Sanções Internacionais
gnifica: (1) Lista de Cidadãos Especialmente Designados e
PessoasBloqueadas (Lista SDN) do Escritório de Controles de
Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos
EUA); (2) Lista Consolidada de Pessoas, Grupos e Entidades
Sujeitas a Sanções Financeiras da EU (Lista CFSP) da União
Europeia (EU); a Lista Consolidada de Sanções do Conselho de
Segurança da Organização das Nações Unidas(ONU); e {4) a Lista

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)of Switzerland
(any person listed on any such list hereinafter: a "Prohibited

de Sujeitos de Sanções da Secretaria de Estado para Assuntos

Person").

qualquer uma destas listas, doravante, "Pessoaproibida")

The Grantee shall always ensure that any necessary lícenses
and approvals have been obtained and are in peaceduring the
term of this Grant Agreement.

O Favorecidodeve sempre garantir que todas as licençase

Económicos (SECOSda Suíça (qualquer pessoa listada em

aprovaçõesnecessáriasforam obtidas e estão em vigor durante
vigência deste Acordo de Doação
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TAX:The Foundation has qualifíed the disbursement of funds

IMPOSTO:A Fundaçãoqualificou o desembolso dos fundos sob

under this Grant Agreement as a charitable donatíon. The

este Acordo de Doaçãocomo uma doaçãode caridade.O

Grantee guarantees that it is qualified to receive the charitable
funda in accordance with the laws that apply to it. The Parties
acknowledge and agree that any gift tax payable or chargeable

Favorecido garante que está qualificado a receber fundos de
caridade de acordo com as leis que Ihe são aplicáveis. As Partes
reconhecem e concordam que qualquer imposto sobre doação

n connection with this Grant Agreement shall be for the

pagável ouexigível em conjunto com este Acordo de Doação será

account of the Grantee.

de responsabilidade do Favorecido

PRIVACY:The Grantee shall inform its employees and any other

PRIVACIDADE:O Favorecido deve informar a seus funcionários e

persons involved with the performance of this Grant

quaisquer outras pessoasenvolvidas com a cumprimento.deste

Agreement that their personal data, if and to the extent
provided to the Foundation and/or Porticus, may be (i)

Acordo de Doação que seus dados pessoais, se e na medida que

fornecidos à Fundaçãoe/ou Porticus, podem ser (i) processados

processed by the Foundation and/or Porticus (as the case may

pela Fundação e/ou Porticus(conforme o caso) em conjunto com

be) in connection with the performance of this Grant

o cumprimento deste Acordo de Doação; (ii) transferidos para
paísesque não oferecem um nível de proteção adequado; e (iii)

Agreement; (ii) transferred to countríes that. do not provide .an

adequate levei of protection; and (iii) shared with third parties

compartilhadoscom terceiros, filiados com a Fundaçãoe/au

affíliated with the Foundation and/or Porticus(as the case may

Porticus (conforme o caso), em conformidade com a Declaração

be), each in accordance with the Grantee Prívacy Statement
attached hereto asAnnex C

de privacidade do Favorecido anexo aqui como Anexo C

SAFEGUARDING:
in se far as the Project involves work with

PROTEÇÃO:Na medida em que o Prajeto envolver trabalho com

children, young people or vulnerable adults(hereinafter: jointly

crianças,

Vulnerable Persons" or indívidually a "Vulnerable Person")
the Grantee wíll take all steps reasonably necessaryto ensure

their safety including complíancewith any local laws and

jovens

coletivamente

ou

adultos

vulneráveis

"Pessoas vulneráveis"

ou

(doravante

individualmente

'Pessoa vulnerável"),
o Favorecido seguirá todas as etapas
azoavelmente
necessárias para garantir
sua segurança,

regulations ín thís respect.

incluindo a conformidade com quaisquer leis e regulamentos

The Grantee will have and will comply wíth an appropriate
written policy and set of procedures to safeguard Vulnerable

O Favorecidoterá e observará uma política por escrito adequada
e um conjunto de procedimentos para proteger Pessoas
vulneráveis. Tais políticas e procedimentos deverão cumprir com
os padrões mínimos definidos pela Fundaçãoperiodicamente: A

Persons.Such policy and proceduresshall comply with the
mínimumstandardsset by the Foundationfrom time to time
The Foundation reservei the right to review and recommend

locais a esse respeito.

Fundação se reserva ao direito de rever e recomendar alterações

amendments to the Grantee's safeguarding policy and

às políticas e procedimentos para assegurar que a política do

procedures to ensure it meets the minimum standards

Favorecido atendam aos padrões mínimos exigidos

To the extent permitted under applicable law, the Grarltee shall

Na medida do permitido pela lei aplicável, o Favorecidodeve

notify Porticus (on behalf of the Foundation) of all serious
incídents in whích a Vulnerable Personis harmed or placed at
risk of harm (including any breach of laws) and shall provide
such details as the Foundation shall reasonably requere. The
Grantee shall comply with all local (safeguarding) reporting
requirements in addition to notifying the Foundation

notificar a Porticus (por conta e ordem da Fundação).de

The Foundationshall, upon giving reasonablenotice, be

A Fundaçãodeve, mediante notificação razoável?te.r Q direito.de

practices and to visit the Project, while consídering relevant
privacy considerations

e visitar o Projeto,tomando em conta as considerações
de

MODIFICATIONS:The Foundation may reasonably add Annexes
or modify the termo in the existing Annexes (excluding an.nexes

MODIFICAÇOES: A Fundação pode razoavelmente adicionar
Anexos ou modificar os termos dos Anexos existentes(excluindo

entitled to receive information on the Grantee'ssafeguarding

to whichthe Grantee has provided input) and such additions
and modifications shall apply to the GFanteeas of the date of
notification to it of such changes. If the Grantee does not agree

with any of the changesproposed by the Foundationin the
Annexes, it shall notify the Foundation in writing of any
disagreementswithin thirty(30) calendar dais of notice of such

quaisquer incidentes sérios em que uma PessoaVulnerável for
prejudicada ou colocada em risco de dano (incluindo .qualquer
violação das leis) e deve fornecer detalhes conforme a Fundação

razoavelmenteexigir. O Favorecidodeve cumprir com todos os
requisitos de informação locais (Proteção)além de notificar a
Fundação.

receber informações sobre as práticas de proteção do Favo.recado

privacidade aplicáveis.

os Anexos com o qual o Favorecido contribuiu) e tais adições e
modificações devem ser aplicadasao Favorecidaa partir da data
de notificação de tais alterações. Se o Favorecido não concordar

com qualquer uma das alterações propostas pela Fundaçãonos

Anexos.deve notificar a fundação por escrito de qualquer

chances. If the Parties faiato resolve any disagreements about

discordância dentro de 30 (trintas dias corridos após o aviso de
tais alterações. Se as Partes não conseguirem r©solverquaisquer

such proposed changes, either party shall have the right to
terminate the Grant Agreement

divergências sobre as alterações propostas, cada uma das partes

terá (i direito de rescindir o Acordo de Doação

suSPENSION/TERMINATION: The support to the Grantee may

suspENSÃO/RESCISÃO:O suporte ao Favorecido pode ser

be suspended or terminated by the Foundation at any time{
with immediate effect, in whole or ín part. if, to be determined
at the sele discretion of the Foundation:

critério da Fundação

1.

the Grantee has materíally failed to comply with any term
or provision of this Grant Agreement,

suspenso ou encerrado pela Fundação a qualquer momento, com
vigência imediata, no todo ou em parte, se, a ser determinado a

1.

o Favorecido falhar materialmente em cumprir com
qualquer termo ou previsão deste Acordo de Doação;
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2.

the Grantee has used the grant in whole or in part for any

other purposethan the Projectas set forth in the Grant
3.

Agreement;
the Grantee has made any material misrepresentation of
any nature with respect to any information or statements

furnished to the Foundation in connection with the Grant
Agreement.
4.

the Grantee, the Project, or any of the Grantee's affiliated

or related entities, officers or employees are involved in

any activity that does not or may not conform to the
5.

6.

Foundation's charitable purposes.

8.

ou declarações fornecidas à Fundação em conjunto com o

Acordo de Doação
o Favorecido, o Projeto ou qualquer uma das entidades
filiadas e afins. executivos ou funcionários estiverem
envolvidos em qualquer atívidade que não está ou pode

não estar de acordo com os objetivos filantrópícos da

the Grantee or any of its affíliated or related entities
officers or employees becomes subject to a criminal

Fundação
o Favorecidoou qualquer uma de suasentidades filiadas e

investigation unto, or is found guilty of, bribery,
corruption, misappropriation, embezzlement, fraud,
forgery or any other criminal offence;
the Grantee becomessubject to a changeof contrai that

afins, executivosou funcionário torna-se objeto de uma
nvestigaçãocriminal sobre, ou é culpado de suborno,

exposes the Foundation to reputational risks or
7.

o Favorecido tiver usado a doação no todo ou em parte
para qualquer outra finalidade além do Prometoconforme
definido no Acordo de Doação
o Favorecido tiver feito qualquer deturpação material de
qualquer natureza com relação a quaisquer informações

materially threatens the execution of the Project
the Grantee or any of its affiliated or related entitíes.
officers or employees becomes a Prohíbited Person;
The financiam performance of the Project materíally

deviatesfrom the budget or resultsset forth in the Grant
Agreement

corrupção, apropriação indébita, peculato, fraude,
falsificaçãoou outra infração penal;
o Favorecidotorna-se sujeito a uma mudança de controle
que exponha a Fundação a riscos à reputação ou pode
ameaçar materialmente a execução do Prometo
o Favorecido ou qualquer de suas entidades filiadas e afins,

executivosou funcionários se torna uma Pessoaproibida;
O desempenho financeiro do Projeto desvia materialmente

do orçamento ou dos resultados estabelecidosno Acordo
de Doação.

In addition, the Foundation may, at its sele discretion, suspend
performance of the Grant Agreement for the above grounds l

Além disse. a Fundaçãopoderá, a seu critério, suspendero

to 8. and requestthe Granteeto take any action necessaryor
advisableto remedy the Grantee's default. For the sake of

supramencionados e solicitar ao Favorecido a tomar qualquer

clarity, any suspension under the preceding sentence will be
without prejudica to termination and the Foundation will be

entitled to terminate the Grant Agreement on the above
grounds 1. to 8. at any time duríng such suspension.

UNUSED
FUNDA:The Foundationmay request,and the
Grantee will be obliged to the extent permissible under
applicable law, to return or re- allocate any unexpended grant
funda remaining at the time of termination

of the Grant

cumprimento do Acordo de Doaçãopelos termos 1. a 8
ação necessáriaou aconselhávelpara remediar a omissão do
Favorecido. Por razões de clareza, qualquer suspensão sob a

sentença anterior ocorrerá sem prejudicar a rescisão, e a
Fundaçãoterá direito a rescindir o Acordo de Doação mediante
os termos 1. a 8. supramencionados a qualquer momento
durante tal suspensão
FUNDOS NÃO UTILIZADOS: A Fundação poderá solicitar, e o
Favorecido será obrigado a cumprir na medida do permitido pela
ei aplicável, a devolução ou a realocação dos fundos concedidos

não utilizados remanescentes no momento da rescisão do

Agreement or at the end of the Project period.

Acordo de Doação ou ao final do período do Projeto.

INFORMATION:
The Grantee shall keep proper record of all

INFORMAÇÃO:O Favorecido deve manter o registro adequado

reporta, files, accounts, and documents related to the grant or
the Project. The Grantee shall provide promptly such

de todos os relatórios, arquivos, contas e documentos
relacionados à concessão ou ao Projeto. O Favorecido deve

informática, reporta, files, accounts, or documents as the

fornecer prontamente tais informações, relatórios, arquivos.

Foundation may request.

contas ou documentos assim que a Fundação os solicitar.

EXCLUSIONOF LIABILITY:To the extent permitted under
applicable law, the Foundation, its board members, officers,
employees, and affiliates cannot be hem liable in connection

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE: Na medida do permitido

with this Grant Agreement,except in caseof grossnegligence,

conjunto com este Acordo de Doação,salvo em caso de

wilful misconduct or default and fraud. In particular, the

negligência, transgressão voluntária ou inadimplência e fraude

Foundation will not be liable to the Grantee for any damages,

Em particular,

costa, fosses,liabílities, or other detrimento caused by the

Favorecido

lawful suspensionor terminatíon of this Grant Agreement

responsabilidades ou outros prejuízos causados pela legítima

pela lei aplicável, a Fundação,seus conselheiros,executivos

funcionários
e filiais não podemser responsabilizados
em
a Fundação

por

não será responsável

quaisquer

danos,

perante

custos,

o

perdas,

suspensão ou rescisão do presente Acordo de Doação.

COUNTERPARTS
AND EXECUTION:
The Grant Agreement and

all other documentsmay be executedin one or more
counterparts, each of which will constitute an original and all of
which taken together will constitute one and the game Grant

VIAS E ASSINATURA:O Acordo de Doação e todos os outros
documentos podem ser assinados em uma ou mais vias, cada
qual constituindo uma original e todas essasconsíderadasjuntas

constituirão o mesmo Acordo de Doaçãoou documento.

Agreement or document. Electronic or digital sígnatures by duly

Assinaturas

authorized representatíves will be of equal effect and validity
ashandwritten signatures on original copiei

devidamente autorizados terão efeito e validade iguais às

eletrânicas

ou

digitais

por

representantes

assinaturas manuscritas em cópias originais.
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SEVERABILIW:if a provision of the Grant Agreement is or
becomes illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction,
that shall not affect
1. The validíty or enforceability ín that jurisdiction of any
other provision of the Grant Agreement; or
2. The validíty or enforceability in otherjurisdictions ofthat
or any other provision of the Grant Agreement

AUTONOMIA DASCLÁUSULAS:Se uma disposição do Acordo de

Each party agrees that it will negotiate in good faith to replace

Cada parte concorda que írá negociar de boa fé para substituir

any provision of the Grant Agreement which may be hem
unenforceable with a provision which is enforceable and which

ís as similar as possible ín substanceto the unenforceable

Doação é ou se torna ilegal, inválida ou inexequível em qualquer

jurisdição, isso não afeta
1. Avalidade ou exequibilidade naquelajurisdição de qualquer
2.

outra disposição do Acordo de Doação; ou
A validade ou exequibílídade em outras jurisdições daquela
ou de qualquer outra disposição do Acordo de Doação

qualquer disposiçãodo Acordo de Doação,que pode ser
considerado inexequível por uma disposição que seja exequível e

o mais semelhante possível em substância à disposição

p rovision.

inexequível

MISCELLANEOUS:Wíthout prejudice to the Modifications
provisíon set out above, any amendment to the Grant

DIVERSOS:Sem prejudicar a disposição das Modificações
estabelecidasacima. qualquer alteração ao Acordo de Doação
não será válida a menos que acordado por escrito e devidamente

Agreement will not be valid unless agreed upon in writing and
duly signed by both parties. This also applies to any amendment

to this written form requirement

assinada por ambas as partes. Isso também se aplica a qualquer
alteração a esse requisito por escrito.

The Grantee shall not have the right to assign, transfer or

O Favorecidonão terá o direito de atribuir. transferir ou oferecer

pledge the Grant Agreement or any rights or obligations under

o Acordo de Doação ou quaisquer direitos ou obrigações

the Grant Agreement without the Foundation's prior written

mediante o Acordo de Doação sem consentimento por escrito
prévio da Fundação.Qualquer atribuição, transferência ou oferta
em violação da sentença anterior será considerada nula e sem
efeito
€

consent.Any assignment.transfer or pledge ín violation of the
preceding sentence shall be deemed nula and void

Unlessexpresslystated to the contrary, no part of the Grant
Agreement shall crente any rights in favour of any thírd parta
that is not a party to the Grant Agreement which shall impose

A menos que expressamente indicado em contrário, nenhuma
parte do Acordo de Doação deve criar quaisquer direitos a favor
de qualquer terceiro que não seja parte do Acordo de Doação que

any obligatian on, or be enforceable against the Foundation

deve impor qualquer obrigação ou ser exequível em relação à
Fundação

No delay or omission by a parta in the exercise of any power or

Nenhum atraso ou omissão de uma parte no exercício de

right under the Grant Agreement will impair such power or

qualquer poder ou direito

right or be construed as a waiver thereof or of the event giving
seto such power of ríght and no waiver of any past event shall

prejudicará tal poder ou direito ou será interpretado(a) como

be construed to be a waíver of any power or right accruing to a

de direito, e nenhuma renúncia de qualquer evento passadodeve

parta by reason of any future event.

mediante

o Acordo de Doação

uma renúncia respectiva ou do evento que deu origem a tal poder

ser interpretada no sentido de ser uma renúncia de qualquer

poder ou direito provenientede uma parte em virtude de
qualquer evento futuro

After suspensionor terminatíon of the Grant Agreement, each

Após a suspensão ou rescisão do Acordo de Doação, cada parte

party shall remam bound to the provisions of the Grant

permanecerá vinculada às disposições do Acordo de Doação,

applicable

incluindo,

Agreement
which by their natureare meantto remam que, por sua natureza, são feitas para permanecem aplicáveis
including,

Confidentiality,

but

Intellectual

not

limíted

Property

to,

the

and

clauses

Licensing,

mas

não

se

limitando

a.

as

cláusulas

Confidencialidade, Propriedade intelectual e Licenciamento,

Suspensíon/rermination, Audit and Evaluation, Exclusion of
Liability, Miscellaneous, Governing Law and Dispute

Suspensão/rescisão,

GOVERNINGLAW: This Grant Agreement shall in all respects be

FORO E JURISDIÇÃO: Esse Acordo

éonstrued and enforced ín accordancewith, and governed by.
the laws of Switzerland without givíng effect to any conflict of

aspectos,ser interpretado e aplicado em conformidadecom e

Auditoria

e

avaliação,

Exclusão

de

responsabilidade, Diversos, Lei regente e Resolução de litígios.

Resolution.

aw rule that would causethe applícation
of the lawsof any

de Doação deve, em todos os

egido pelas leis da Suíçasem dar efeito a qualquer conflito de

egra de lei que causariaa aplicaçãoda legislaçãode qualquer

other jurísdiction. The U.N. Conventíonon the Internationa

outra jurisdição. A Convençãodas Nações Unidas para a Venda

Sale of Goods of ll Apri1 1980 shall not apply to the Grant
Agreement.

ao Acordo de Doação.

DISPUTE RESOLUTION: Any dispute, controversa or claim

arising out of, or in relation to, the Grant Agreement, including
the valídity, invalidity, breach, or termination thereof, shall be
resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of

International Arbitration of the Swiss Chambers' Arbitratíon

nstitutian in force on the date on which the Notice of
Arbitrationis submitted in accordancewith theseRudes.
The
seat of arbitration shall be Zurich. Switzerland.The arbitral
proceedings shall be conducted in the English language.

Internacional de Mercadorias de ll de abril de 1980 não se aplica

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS; Qualquer litígio, controvérsia
eivindicação decorrente do, ou em relação ao, Acordo

OJ
de

Doação, incluindo a validade, nulidade, violação ou rescisãodos
mesmos, deve ser resolvido(a) por arbitragem de acordo com as

egrasde arbitrageminternacional RegrasSuíçasde Arbitragem
nternacional do Instituto de Arbitragem da CâmaraSuíçaem
vigor na data em que a Notificação de arbitragem for apresentada
em conformidade com estas Regras.A sede da arbitragem deve
ser em Zurique, Suíça. Os procedimentos arbitrais deverão ser
conduzidos no idioma inglês
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ANNEX C: GRANTEE PRIVACY STATEMENT

ANEXO C: DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DO FAVORECIDO

Version]. September
2018

Versão l de setembro de 2018

INTRODUCTION

INTRODUÇÃO

This Prívacy Statement
applies to grant applicants .and
(potential)
grantees
(Grantees)
of Stiftung
Auxilium
(Auxíliuml

Esta Declaração de privacidade aplica-se aos candidatos e
(possíveis)favorecidos (Favorecidos)de doações da Stiftung

Auxilium

A Auxilium

uses the

expertise

and services of

Porticus

Amsterdam CV and its affiliated Porticus group entities
IPorticus). Porticus is the international organization that
manager

the

philanthropic

programa

of

charitable

nstitutíonsset up by entrepreneurs
from the

Auxilium (Auxilium)
utiliza a perícia e os serviços da Porticus

Amsterdam CV e suas entidades filiadas da grupo Porticus
(Porticus). Porticus é a organização internacional que gerencia

os programasfilantrópicas de instituições de caridade criadas

por empresários da família Brenninkmeijer, incluindo a

Brenninkmeijer famíly, íncluding Auxilíum. Porticus provides

Auxilium.

programaand offers a wide range of servícesin the field of
donation management. Porticus processespersonal data of
Grantees of Auxilium ín the course of providing its servíces
to Auxilium. When processing personal data of Grantees,

oferece uma ampla gama de serviços no ramo da gestão de

these ínstitutions with strategic advice on their donation

A

Porticus

fornece

a

essas instituições

aconselhamento estratégico em seus programas de doação.e
doação. A Porticus

processa os dados

pessoais dos

favorecidos da Auxilium no decurso da prestação de seus
serviços para a Auxilium. Ao processar os dados pessoais dos

Auxilíum and Portícus are joint data controllers

favorecidos, a Auxilium e a Portícus são controladores de

Wíth this PrivacyStatement, Auxilíum a nd Porticus aim to be

Com esta Declaração de privacidade, a Auxilium e a Porticus

transparent about the way in which personal data relating
to Grantees (if any) is processed

dados conjuntos.

visam ser transparentes sobre a maneira em que os dados

pessoais relacionados aos Favorecidos (se houver) são
processados

Portícus' entities are located across the globe. Each Porticus
entity shall adhere to this Privacy Statement, unless local law

requirements demand otherwise.
For the purposes of this Prívacy Statement, the followíng
definítions apply

Personaldata meansany information relatingto an
dentified or identifiable natural person (a 'Data

As entidades da Porticus estão localizadas em todo o mundo

Cada entidade da Porticus deve comprometer-se a essa
Declaraçãode privacidade, a menos que os requisitos jurídicos
locais exijam o contrário.

Paraefeitos da presente Declaraçãode privacidade, aplicam
se as seguintes definições:

Dados pessoais significa qualquer informação

relacionada a uma pessoa física identificada ou
dentificável (um 'Titular dos dados"). Uma pessoa física

Subject'). An identifiable natural person is one who can

be identífied, directly or indírectly, in particular by

dentificável é aquela que pode ser identificada, direta ou

dentification number. location data, or one or more

dentificador
identificação,

ndíretamente, em particular pela referência a um

reference
to an identífier(suchas a name,an
factors specific to the physical, economia, cultural or
social ídentity of that natural person
Processing means any (set of) operalions which is

(como
dados

um
nome,
de localização

um
.ou

número
de
um ou mais

elementos específicos à identidade física, económica,
cultural ou social dessa pessoa física

Processamento significa qualquer(conj unto de) operação
que é executada em dados pessoais ou em conjuntos de
dados pessoais, seja por meios automatizados ou não,
tais como a colete, gravação, organização, estruturação,

performed on personal data or on sets of personal data,

whether or not by automated means,such as the
collection, recording, organization, structuring, storage

adaptation or alteration, retrieval, consultation, use,

alignment, combination, restriction, erasure or

armazenamento, adaptação ou alteração, recuperação

Controller means the natural or legal person, public
authority, agencyor other body which, aloneor jointly

exclusão ou destruição

Joínt Conirollbr means two or more controllers who

as finalidades e os meios de processamento dos dados

consulta. uso, alinhamento, combinação,restrição,

destructio n

Controlador significa a pessoa física ou jurídica,
autoridade pública, agência ou outro órgão que,

with others. determinemthe purposes and means of the
processing of personal data

ndividualmente ou em conjunto com outrem, determi.na
pessoais

jointly determine the purposes and means of

Controlador

processing.

controladores

conjunto
que,

em

significa
conjunto,

dois

ou

determinam

mais
as

finalidades e os meios do processamento.

This PrívacyStatement may be changed over time. You.are
advised to regularly revíew the website of Porticus and/or
Auxilíum for possible changes to thís PrivacyStatement. Thjs

PrivacyStatement was last amended on l September 2018

EstaDeclaraçãode privacidade pode ser alterada ao longo do

tempo. Você é aconselhadoa rever regularmenteo site da
Port cus e/ou Auxilium para consultar possíveisalterações .a
esta

Declaração de

privacidade.

Esta Declaração de

privacidadefoi alterada pela última vez em le de setembro de
2018
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HOW WE COLLECTPERSONAL DATA

COMO COLETAMOSOS DADOSPESSOAIS

At Auxilíum and Porticus,we are committed to maintainíng
the accuracy,confidentiality and security of personal data.

Na Auxilíum e na Porticus, estamos empenhados em manter a

We may process your personal data
n arder to assess grant applicatíons díligently, when

Podemos processar seus dados pessoais
a fim de avaliar os pedidos de doação diligentemente,

such personal data is included in the informatíon
provided to us in the context of a grant application or
proposal
as part of our relationship management with Grantees,
and for Portícus also in the context of developing
strategic grant making advice

to enter unto an agreement, to facilitate a payment. or
to fulfil obligations under an agreement.

precisão, a confidencialidade
pessoais.

quando

tais

dados

e a segurança

pessoais

estão

dos dados

incluídos

nas

informações que nos são prestadas no âmbito de um
pedido ou proposta de doação
como parte de nossagestão de relacionamento com os
Favorecidos e para a Porticus também no contexto do
desenvolvimento

de

consultoria

para

concessão

estratégica
para celebrar um contrato, para facilitar o pagamento ou

para cumprir as obrigaçõesno âmbito de um contrato

WHAT PERSONAL DATA DO WE COLLECT

QUAIS DADOS PESSOAISNÓS COLETAMOS

We may, ín the context

Podemos, no contexto da gestão de doação e dependendo das

of grant management and

depending
on the relevantcírcumstances,
collectthe
followíng categories of personal data(not limitative, and not

circunstânciasrelevantes, coletar as seguintes categorias de
dados pessoais(não limitativos e nem sempre aplicáveis)

always applicable):

Name and contact details (including títle, address.

Nome e dados para contato(incluindo cargo, endereço,
números de telefone, endereços de e-mail)

Logoof communications with us(including emails)

Registros de comunicações conosco (inclusive e-maias)
Foilos (em relação aos projetos e concessões aprovados}

phbtos (relating to approved projects and grants)
Referentes

Referências

Informações financeiras (em relação aos detalhes de

Financiam information(relating

pagamento)
Relatórios de incidentes

telephone numbers, email addresses)

to payment detaíls)

ncident reporta
We also collect certain informatian through our websites,

Também coletamos determinadas informações por meio de

ncluding technical data (such as the IP address, web

nossos sites. incluindo dados técnicos(como endereço de IP

browsers, click and surfing behaviour). Please refer to the
Auxilium Website Privacy Statement or Porticus Website

navegadores

Consulte a Declaraçãode privacidade do site da Auxilium ou a

Privacy Statement for more information

Declaração de privacidade do site da Porticus para obter mais
informações.

We process such personal data on the basisof the following
grounds

fundamentos

Consent by the data subject
Requirement to fulfil contractual obligations
Legitimate business purpose (such as relationship
management and cross referencing Grantees)
Compliance with local laws

da

web,

comportamento

de

navegação)

Processamos estes dados pessoais com base nos seguintes
Consentimento pelo titular dos dados

Necessidadede cumprir as obrigaçõescontratuais
Fins comerciais legítimos (tais como gestão. de
relacionamento e Favorecidos de referência cruzada)
Conformidade com as leis locais

WHY WE PROCESSYOUR PERSONAL DATA

POR QUE PROCESSAMOSSEUS DADOS PESSOAIS

We collect and process personal data to enter into

Coletamos e processamosdados pessoais para celebrar

agreements and/or to comply with applicable statutory
requirements. More specifically, we process personal data
for the below purposes:

pessoais para o os seguintes fins:

Assessingsubmitted grant applicatíons and proposals
In respect of Portícus, for developing strategic advice for

contratos e/ou para cumprir com os requisitoslegais
aplicáveis. Mais especificamente, processamos dados
Avaliar os pedidos e propostas de doação enviados

Em relação a Porticus,para o desenvolvimento
de

Auxilium

consultoria estratégica para a Auxílíum

co-funders
Compliance with iaws and regulations. (identification
obligations, fraud prevention, internam controls and
company security, tax law, archiving)
Regularcourse ofbusiness(for example, when you send

cofínanciado res

Relationship management
management with
with Grantees and

an email, we processyour contact details, the contenta

of tour message,any attachmentsyou add to your

Gestão de relacionamento com os Favorecidos e
Conformidade com as leis e regulamentos jobrigações de

dentificação, prevenção de fraudes, controles internos e
segurança da empresa, leis fiscais, arquivamento}
Curso nc;rmal dos negócios (p. ex., quando você envia um
e-mail, processamos seus dados de cantata, o conteúdo da
sua mensagem, os anexos adicionados na sua mensagem)

message)
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Pleasenote that you are not obligedto providepersonal

Observe que você não é obrigado a fornecer dados pessoais

data to us.However,in order for us to enterinto agreements
and/ or to comply with statutory requirements, we require

para nós. No entanto, para que possamoscelebrar contratos

personal data to be provided. Ifyou decide not to provide us

dados pessoaissejam fornecidos. Se você decidir não nos
fornecer seus dados pessoais, poderemos não conseguir

with personaldata,we maynot be abreto enterinto an
agreement with you or the organisation(as applicable)

e/ou para cumprir com os requisitos legais, precisamos que os

celebrar um contrato com você ou a organização(conforme
aplicável}

HOW WE PROCESSPERSONAL DATA

PORQUE PROCESSAMOS
OS DADOSPESSOAIS

Auxilíumand Porticusare the joint controllersfor tour

A Auxilium e a Portícus são os controladores conjuntos para
seus dados pessoais,o que significa que a Auxilium e a Porticus
determinam conjuntamente quais dados pessoais são
coletados e para qual propósito e são responsáveis pela

personal data, which means that Auxilium and Porticus

jointly determine what personaldata is collected and for

what purpose,and is responsible
for the protectionof such
personal data. Auxilíum and Porticus have entered into a
joint controller agreement together pursuant to which they

proteção desses dados pessoais.A Auxiliam e a Porticus

protection of personal data.

proteção de dados pessoais.

Porticus comprises of different group companies, located

A Porticus compreende diversas empresas do grupo.
localizadas dentro e fora da UE.Os dados pessoais enviados a

Porticus entity may be shared with other Porticus entitíes
All Porticus entities have agreed to adhere to the standard
model clauses of the European Commission for data

uma entidade da Porticus podem ser compartilhadoscom

have allocated their responsibilities ín respect of the

in- and outside the EU. Personal data submitted to one

transfer. Depending on the specifíc circumstances, our
affiliated and related entities may be granted accessto your

data, for exampleto assessand review Granteesor to
execute grant agreements.

celebraram um contrato de controladores conjuntos segundo
o qual atribuíram suas responsabilidadesno que se refere à

outras entidades da Porticus. Todas as entidades da Porticus
concordaram em aderir às cláusulas-modelo padrão da
Comissão Europeia para transferência de dados. Dependendo
de circunstâncias específicas, nossasentidades filiadas e afins
podem ter acesso aos seus dados, por exemplo, para avaliar e
revisor os Favorecidos ou assinar Acordos de Doação

n general, we enter unto processíngagreements with all

No geral, celebramos contratos de processamento com todos

adequate obligations to safeguardthat your personal data is

ncluem obrigações adequadas para garantir que seus dados
pessoais esteja m sendo compa rtilhados com esse processador

third parta data processors.
Theseagreementsinclude
being shared with that data processar only for the purpose
of provídíng the agreed services to us

os processadores de dados de terceiros. Esses contratos

de dados apenas com o propósito de fornecer os serviços
acordados para nós.

f it is required that your personal data is transferred to a

Se for necessário que seus dados pessoais sejam transferidos
para um país que não forneça um nível adequado de proteção

protection of personal data, we will take measuresto ensure

de dados pessoais,tomaremos as medidas cabíveis para
garantir que seus dados pessoaisestejam adequadamente

country that does not provide an adequate levei of
that tour personai data are adequately protected
accordance with the applicable legal requirements

in

protegidos
aplicáveis.

em conformidade

COMO ARMAZENAMOS

HOW DO WE STORE PERSONAL DATA

We may use various systems to collect and store your

com os requisitos

legais

OS DADOS PESSOAIS

Podemosutilizar vários sistemas para coletar e armazenar

personai data, such as a management information system

seus dados pessoais, como um sistema de informações

We have taken adequate safeguards to ensure the

Assumimos

confidentiality and securíty of your personal data. We have,
and ensure that our data processors have, implemented
appropriate technical, physicaland organisational measures

confidencialidade e a segurança de seus dados pessoais
dados também o tenha feito, medidas técnicas, físicas e

to protect personal data agaínst accidental or unlawful

organizacionais apropriadas para proteger os dados pe.ssoais

destruction

or

accidental loss, damage, alteration

unauthorised dísclosure or access, and against all other

forms of unlawful processing{including, but not limited to,
unnecessary collection).

ge re ncials .

mplantamos

as

garantias

e garantimos

adequadas
que

para

assegurar

nossos processadores

a

de

contra a destruição acidental ou ilícita ou perda aci.denta
dano, alteração,'divulgação ou acesso não autorizada(o), e

contra todas as outras formas de processamentoilícito
jincluindo, mas não limitado a. roleta desnecessária)

depending on the tape of personal data, the .purpose for

O período de retenção para armazenar dados pessoaisvaria
dependendo do tipo de dados pessoais,a finalidade para a

personal data beyond the permítted retention period in
accordance with applicable law

nostermos da lei aplicável

The retention

period

for storing

personal

data variem,

whichit was collecied.and local laws.We do not store

qual eles foram coletados e as leis locais. Não armazenamos
dados pessoais para além do período de retenção permitido
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WHAT AREYOUR RIGHTS?

QUAis SAO SEUSDIREITOS?

You can request access, correction, restriction, portability
objection or removal of your personal data at any time by

Você pode solicitar o acesso, correção, limitação
portabilidade, objeção ou remoção dos seus dados pessoais a

sending a request to Porticus via prjyBçy@porticus.com

In the event we are processingyour personaldata on the
basis of consent, you have the right to withdraw your
consent at any time. Should you have any questiona
regarding the collecting or processing of your personal data,

or if you are unsatisfiedabout the way in whichwe are
processing

tour

personal

privacv@po rticus .co m

data,

please

contact

n the eventyou are an EUdata subjectand you are
unsatisfied with the responde you receive from us in relatíon

to your request or complaint, please be aware that you have

qualquer momento enviando uma solicitação para Porticus
através de privacv@porticus.com
No caso de estarmos processando seus dados pessoais com
base no seu consentimento, você tem o direito de retirar seu

consentimento a qualquer momento. Se você tiver alguma
dúvida em relação à roleta ou ao processamento dos seus
dados pessoais,ou se está insatisfeito com a maneira com a
qual estamos processando seus dados pessoais, entre em
contato em privacv@oorticus.com

No casode vocêser um titular dos dadosda UEe estar
nsatisfeito com a resposta que recebeu de nós em relação ao

data protection authorities within 72 hours of the data

seu pedido ou reclamação,esteja ciente de que você tem o
direito de apresentar uma queixa junto às autoridades de
proteção de dados locais em seu país. Também temos a
obrigação de informar todas as violações de dados materiais
às autoridades de proteção de dados relevantes dentro de 72

breach occurring.

horas após a ocorrência de violação de dados

the right to submit a complaint with the local data

protection authorities in tour country. We algo have an
oblígation to report all material data breaches to relevant
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ANNEX D: GRANT INFORMATION/ ANNEXO D : INFORMAÇÕESDO PROJETO

CONDITIONS

OTHERGRANTCONDITIONS
N/A

PARTNER PROJECTSUMMARY

This initíative aims to create the "Black Movement Center in Brazil as a component of the largest social movement archive ín Latin
America, the AEL-UNICAMP. FUNCAMP proposes the activities:

1) collection, sanitization, restoration, organization, cataloging and digitalizatian of the collection donated by black organizations
and black politícal leadershíps;

2) diffusion of materiais through the production of cataloguesand the elaboration of paradidactic materiais(books and ideos)
about the anel-racistfight and the pedagogiesof the black movement and the Hip-Hop generation;

3) developíng the knowledge of black leaderships and movements with academic residency of these personalitíes at the university
to prepare collaborative cataloguing of their materiais, promotion of training courses, seminars and workshops, and outreach with
education units.

On top of organizingthe memory of anta-racistfíght starred by the aforementioned black movement, this project contributes to
the elaboration of materiais that strengthen the implementation of the National Curriculum Guídelínesfor the Educationof
Ethníc-Racial Relations Afro-Brazilian and African History Teaching. It also promotes:

(1) the expansion of knowledge through the academic residency wíth polítical leadership who danate the collections as masters of
social movements during the period of cataloguing their material
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l2) the maintenance and training of undergraduate, manter's and doctoral students from public schoolsand belongingto
historically broken down groups. The funda raised enable the training of researchers,development of research, and granting
scholarships for those taking part
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UNIVERSIDADEESTADUALDECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COORDENAÇÃO

DE PESQUISA, PROJETOS E CONVÊNIOS

Campinas, 24 de Novembro de 2021

OF. CPPCon/IFCH
- 019.2021

Ref.: Aditivoao Acordode Cotutelaentre PPGH-IFCH/UNICAMP
e ÉcolePratiquedes
Hautes Étude (EPHE).

Senhora Diretora

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

o Aditivo ao

Acordo de Cotutela entre o Programa de Pós Graduação em História do IFCH/UNICA\4) e
École Pratique de Haute Études IEUPEI, na Frarça

Este acordo visa atender o pedido do aluno de Doutorado DoglasMorais Lubarino,
orientando do Prof. Dr. Luiz Cesar Marquei Filho.

Informamosque, devido à prorrogação da integralízaçãodo aluno na UNICAMP,o
aluno solicita alteração no Anexo l de seu Acordo

Anexo a este documento segue o novo Anexo l do Acordo com as novas datas
previstas para sua Defesa de Tese em regime de Cotutela
Atenciosamente

Supervisor - CPPCon

IFCH/UNtCÁMP
Mata.:298226

ILMA. SRA.
PROFA.DRA. ANDRÉIA GALVÃO
DD. DIRÁ'FORADO INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

a Coralina.100
CEP 13083-896. Campinas, SP, Brasil. Tel.: (+5519) 3521 1450
e-mail: pesqifch@unicamp.br

COÜ.8 3
UNnTRS]DADE ESTADUAL DE CANIPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUhIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGHFCH 234/2021

A COMISSÃOou pós-GKADUAÇÃo DO INSTnuvo Dn l;nE,osonA E CIÊNCIASHumANAS nA
UNIVERSIDAOEESTADUALDE CAMPINAS,em 10 de novembro de 2021, aprova o Aditivo ao
Acordo de CoLutela entre Programa de Pós-Graduação em História IFCH/UNICAMP e Ecoje
Pratique des Hautes Étude - EPHE

g«
PROSA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE LASTRO
COORDENADORAGERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH

- MATRÍCULA 307053

#

École Pratique

des HastesÉtudes

PSL#
RFSFARCF

Aditivo ao acordo de Cotutela do aluno Doglas Morais Lubarino

00Q08 '?

Tendo em vista a prorrogação da integralização do aluno Dogmas
Morais Lubarino na Unicamp
para Dezembro de 2024 a]tera-se o "A/VEIO ]. FOR/L4UL/ÍR/ODO ÁCORÍ)O Df PROGRAMA í)[

DOUTORADO EM COTUTELA ENTRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS E A ÉCOLE
PnATtQUC DES HAUTES ÉTUDES (EPHE)".

C)novo cronograma de realização e defesa da Tese passa a ser o descrito no formulário
abaixo:

ANEXO 1. FORMULÁRIO DO ACORDO DE PROGRAMA DE DOUTORADO EM
êÓiÜiELÁ ENTRE A UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS E A ÉCOLE
PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (EPHE)

Nome do aluno

País
de
Nacionalidade

nacionalidade/

Endereço de e-mail

Qualificações educacionais

Data de inscrição na UNICAMP
Data de inscrição na EPHE

Data de inicia do Programade
Doutorado em Cotutela
Data prevista de conclusão (OBS
não pode ser posterior a data de
ntearalizacão do aluno

g%.

®

École Pratique

desHautesÊtudes

PSL#

Título Proposta da Tese

Exigências Acadêmícas

Data/Loca

Data/Laca

Profa. Dra. Rachel MENEGUELLO
Pró-Reitora de Pós-Graduação
Universidade Estadual de Campinas

Prof. Dr. Jean-Michel VERDIER
Presidente da École Pratique des Hautes
Etudes

Prof. Dr. Luiz Cegar MARQUES FILHO
Orientador, Universidade Estadual de
Campinas

Prof. Dr. Olivier BOULNO1S

DogmasMORAIS LUBARINO
Aluno de Doutorado

Orientador, École Pratique des Hautes
Études

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

COORDENAÇÃO DEPESQUISA,PROJETOSE CONVÊNIOS

'"."""õ'0
0083
Campinas,24 de Novembro de 2021

OF.CPPCon/IFCH
- 020.2021
Ref.: Convénio de Intercâmbio de Pesquisa de Docentes e Pesquisadores entre L'lnstitut

d'Etudes Avancées de Nantes(Fronça) e os PPG's do Instituto de Filosofia e Ciências
Humarlas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.

SenhoraDiretora

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

de Intercâmbio de Pesquisade Docentes e Pesquisadoresentre L'lnstitut d'Etudes Avancées

de NantesIFrançale os PPG'sdo Instituto de Filosofiae CiênciasHumanasda Uríversidade
Estadual de Campinas - UNICAMP

Esteacordo será Coordenado pela Profa. Dra. Nashíeli Cecília Rangel Loera, docente
dos Programas de Antropologia Social e Ciências Sociais do Instituto.

Anexo a este documento segue a proposta de acordo, junto com o resumo do projeto.
Atenciosamente

Supervisor - CPPCon
IFCH/UNICAMP
Matr.. 298226

ALMA.SRA.
PROSA.DRA. ANDRÉIA GALEÃO
DD. DIRÁ'ORA DO INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PCon - Rua Cora Coralina. 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.: (+5519) 3521 1450
e-mail: pesqifch@.unicampbr

g%.

}nstitut
d'études avancées

UNICAMP

de Nantes

o00091

PROTOCOLE D'ÉCHANGE SpÉCIFIQUE POUR
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
ACCORD DE COOpÉRATION
ENTRE

L'iNSTi'ruT D'ETUDES AVANCÉES DE NANTES (FRANCE)
ET

L'INSTITUT DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES HUMAINES DE L'UNIVERSITÉ DE
CAMPINAS - UNICAMP (BRÉSIL)

Entre d'une part

I'Université d'État de Campinas située
représentée par le professeur Antõnio José de Almeida Meirelles, Recteur:

Ci-aprês désignée par I'« Université de Campinas »

Et d'nutre pari
La Fondation Institut d'études avancées de Nantes
reconnue d'utilité publique, dont le siêge est sis 5 allée Jacques Berque, 44000 Nantes
représentée par Madame Pascale Vielle, Directrice
Ci-aprés désignée par I'« IEA de Nantes »

Préambule
Le recteur de I'Université d'État de Campinas, le professeur Antânio José de Almeida Meirelles, et la
Directrice de I'lnstitut d'études avancées de Nantes, la professeure Pascale Vielle, motivés par la
volonté de renforcer les relations académiques entre les deux institutions, signent cet accord régi par
les clauses et conditions suivantes

l - Objectifs

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du programme. d'échange

et de mobilité

dienseignants-chercheurset d'enseignantes-chercheusesentre I'Université d'État de Campinas et
I'lnstitut d'études avancées de Nantes (France)

lly#l:lHE :$igl BS EHã%Eã%lÊH:

I'Université d'Etat de Campinas porte sur I'échange de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et
d'étudiants

11- Conditions du programme

l

Coordination du programme

Afin de coordonner la mise en oeuvre de cet accord
L'Universíté de Campinas désigne le Dr. Nashieli Cecilia Rangel Loera, enseignante du département
d'anthropologie,
L'lnstitut d'études avancées de Nantes désigne

Ses coordonnées sont précisées dans I'annexe l du présent protocole

2. Accueil d'enseignants-chercheurs
I'Université de Campinas

de I'lnstitut

d'études

avancées de Nantes

à

2.1 Si les ressources sono disponibles, I'IFCH accueillera un (1) chercheur de I'jEA-Nantes par an en
tant que chercheur invité pour une durée maximale d'un mois

2.2 L'Universitéde Campinass'engage à assurer I'hébergementde I'enseignant-chercheur
de I'IEANantes à I'hotel-résidence de I'Université sur le campus de Campinas

2.3 Le chercheur de I'IEA-Nantes peut participer à des activités d'enseignement et de recherche à

I'IFCHet à I'Universitéde Campinas.Le plan de travailet les activitésdéveloppées
serontdéfinis
entre les deux institutionsl

2.4 Dans le cas oü des activitésd'enseignementseraient assuméespar I'enseignant-chercheur
de
I'IEA-Nantes,il est entendu que le total des heures d'enseignement ne peut pas dépasser 20 heures,
pendant la durée du séjour ;

2.5 Si les ressourcessont disponibles,I'Universitéde Campinas s'engageà verser un per diem en

reais pendantson séJour,équivalentau per dêemperçu par I'enseignant-chercheur
en tant que
résident de I'Instituí d'études avancées de Nantes. Compte tenu de I'instabilité inhérente aux taux de
change, ce montant, bien que devant être considéré comme un niveau convenu entre les parties, peut
fluctuer pendant la durée de I'accord.

2.6 Pour I'accomplissement de ces missions, I'Université de Campinas s'engage. à mettre à la
disposiüon du chercheur invité un espace de travail et les conditions nécessaires à la réalisation de
ses recherches ainsi que I'accês aux installations universitaires l
2.7 SÍ les ressourcessont disponibles, les frais de transport de I'enseignant-chercheurde I'IEA-Nantes
en mobílité dana le cadre de cet accord seront pris en charge par I'Université d'État de Campinas
11est convenu entre les parties que les modalités financiêres (per dêem,frais de transpor, ...) seront
déterminées préalablement et communiquées à I'IEA-Nantes, 3 mais au moins avant le séjour du
chercheur de I'IEA-Nantes à I'Université de Campinas

3.

Accueil d'enseignants-chercheurs
de I'lnstitut de philosophieet de sciences

humaines de I'Université d'État de Campinas à I'lnstitut d'études avancées de Nantes
3.1. Cheque année. I'lnstitut d'études avancées de Nantes accueillera au moins (1) un chercheur ou
une chercheuse de I'lnstitut de philosophie et de sciences humaines de I'Université d'Etat de
Campinas, paul une période allant jusqu'à 9 mais (d'octobre à juiz), dana le cadre du programme
annuel de résidence IEA-Nantes
3.2 Le chercheur aura les mêmes avantages et obligations que les autres chercheurs résidents de la
promotion annuelle de I'IEA-Nantes. Les avantages du séjour seront détaillés dans la convention

spécifique proposée par I'IEA et signée par le chercheur. Les avantages, qui dépendent du nombre de
membres de la famille accompagnant le chercheur visiteur, peuvent comprendre : le transport aérien,

I'hébergement à la résidence de I'IEA-Nantes, les services d'Internet, de courrier et d'assurance
maladie valables pendant la période de mobilité, ainsi qu'un per-diem dont le montant est convenu par
I'IEA et le chercheur pour la durée du séjour ;
3.3 Le chercheur s'engage à résider à Nantes. Des absences ponctuelles dans le cadre d'activités
personnelles et scientífiques (colloques, séminaires, conférences en France ou à I'étranger) seront
autorisées. La durée totale de ces absences ne peut représenter plus de 10% de la durée totale du
séjour (soit, sur une base de 20 jours ouvrables pour un séjour de 9 mais). Les week-ends et les
périodesde fermeture administrativede I'institut ne sont pas inclus dans ce calcul
3.4 Dans le cadre de leur séjour de recherche, les chercheurs suívront un programme défini dans leur
projet de recherche soumis et approuvé par le comité scíentifique de I'IEA-Nantes

3.5 Pour mener à bien ce programme, les chercheurs auront accês aux ressources de I'institution
d'accueil : ressources documentaires : bibliothêque de recherche l et ressources d'encadrement
scientifique : participation à des séminaires et aux travaux d'équipes de recherche.
3.6. L'IEA-Nantes accepte, dana le cadre de cet accord institutionnel, de donner accês, à des fins de
recherche. aux enseignants, chercheurs et étudiants (notamment dans le cadre du partenariat entre
I'Université d'Etat de Campinas et I'UniVersité de Nantes) de I'IFCH/Unicamp aux deux fonds
d'archíves sauvegardés par I'IEA : le fonds Émile Poulat et le fonds Michel Cartry. Les documents déjà
numérisés et faisant partie des deux fonds peuvent être demandés à la direction scientifique de I'IEA
Les documents qui n'ont pas encore été numérisés peuvent être demandés et manipulés
exclusivement dans les locaux de la bibliothéque de I'IEA-Nantes l
Propriété intellectuelle

Les parties conviennent que des accords formels distincts concernant chaque activité entrepríse par
les parties dans le ladre du présent protocole définiront les dispositions détaillées concernant la
propriété intellectuelle utilisée et générée par cette activité.

4.

Arbitrage

En cas de litige ou de différence dans I'interprétation et/ou I'exécution du présent accord, les parties
s'e#orceront de le résoudre à I'amiable.
En cas de litige ou de différend persistant, celui-cí pourra être résolu par arbitrage selos les modalités
suivantes

Tout litige concernantles chercheursou le personnelserá réglé par arbitrage conformémentau
rêglement d'arbitrage du tribunal administratif de Paras

Tout litige concernant les étudiants ou le personnel de I'Université de Campinas será réglé
conformément à son rêglement.

5.

Modification

L'accord ne peut être modifié sans I'accord écrit préalable des deux institutions

6.

Durée

Ce protocole spécifique pour I'échange d'enseignants-chercheursserá valable pendant 5 années
académiques à compter d'octobre 2022 et jusqu'en septembre 2027. A la fin de cette période, I'accord
peut être renouvelé. En cas de renouvellement, íl devra être soumis à une nouvelle évaluation avec la
présentatíon d'un bilan détaillé et une évaluation des actions menées, établi par le Prof. Dr. Nashieli
RangemLoera, en collaboration avec les services de I'IEA-Nantes, au plus tard 3 mois avant le terme
de la présente convention

7.

Versions officielles

Le présent accord est établi en quatre (4) exemplaires. deux (2) français et deux (2) portugais, deux (2)

exemplaires pour chacune des parties. Toutes les versions sont également considérées comme
officielles

A Nantes

A Campinas
Prof. Antonio José de Almeida Meirelles
Reitor

Universidade Estadual de Campinas
UNICAMP

ANEXO l
PESSOAS ENCARREGADAS DO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

No 1nstitut
Slllu d'Etudes
U
va n cReR de Nantes
S Avancées

Na Universidade

Estadual de Campinas :

Prof. Dr. Nashieli
nloerae®unicamp.br

Cecilia

Rangel

Loera. Professora

do

Departamento de Antropologia

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
HNICAMP

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIOCG-IFCH107/2021

Campinas, 25 de novembro de 2021

ASSUlqTO: ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO 2023 - FILOSOFIA

Prezada Diretora

Solicitamos a apreciação da congregação referente à confecção do catálogo

2023 para o curso de Filosofia e criação da disciplina Prát/casde extensãoem
human/dados em conjunto com os cursos de Ciências Sociais e História. Segue anexo as
mudanças detalhadas.

Cordialmente

Prof. Dr. Rafaél Rodrigues Garcia
Coordenador de #3raduação -- Filosofia
Unicamp -- [9atrícula 313409

lama. Sra

Andréia Galvão
Diretora - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UniversidadeEstadualde Campinas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína S/N Campinas SP-- CEP:13083 865
Telefones;(191 3521 1577/ j19) 3521 1944 e-mail: gradifch@unicamp-br

g%.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAMP

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

OFÍCIOCG-IFCH
108/2021

Campinas, 25 de novembro de 2021

00009?
êSSIIUIQ: ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO 2023 - H ISTÓRIA

Prezada Diretora

Solicitamos a apreciação da congregação referente à confecção do catálogo

2023 para o curso de História e criação da disciplina Prát/cas de extensão em
ht/man/dados em conjunto com os cursos de Ciências Sociais e Filosofia. Segue anexo
as mudanças detalhadas.

Cordialmente

Profn. Dm. Raquel
Coordenadora de Graduação
História -- lç:CH -- Unicamp

Matrículas: 3129i4

lama. Sra

Andréia Galvão
Diretora - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

UniversidadeEstadualde Campinas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, RuaCora Coralina S/N - Campinas-SP-- CEP:13083-865
Telefones: j19) 3521 1577/(19) 3521 1944 -- e-mail: gradífch@unicamp-br

8&.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAMP

COORDENADORIA DE GRADUAÇÃO

Campinas, 25 de novembro de 2021

OFÍCIOCG-IFCH109/2021

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DO CATALOGO 2023 - CIÊNCIAS SOCIAIS

Prezada Diretora

Solicitamos a apreciação da congregação referente à confecção do catálogo
2023 para os cursos de Ciências Sociais Integral e Ciências Sociais Noturno e criação da

disciplinaPrós/casde extensãoem human/dadosem conjunto com os cursosde
História e Filosofia. Segue anexo as mudanças detalhadas.

Cordialmente

:W.

)«U.;

-HmÓ..,,

Prosa. Dra. foice Meio Vieíra
Coordenadora de Graduação - Ciências Sociais
Unicamp - Matrícula 300504

lama. Sra

Andréia Galvão
Diretora -- Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína S/N -- Campinas'SP-- CEP:13083-865
Telefones:(191 3521 1577/ j191 3521 1944 - e mail: gradifch@unicamp-br

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGaF CH 228/2021

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO OO INSTITUTO DE Fn,OSOnA E CIÊNCIA.S HUMANAS DA
UNiVEKSloAOK ESTADUAL DE CAMPINAS, em 10 de novembro de 2021, aprova o

credenciamento da Profa. Mana Stella Martins Bresciani como colaboradora do Programa de
Pós-Graduação em História, para ministrar aulas e orientar.

#«
PROFA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
COORDENADORA GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/]IFCH

- MATItÍCULA 307053

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DEHBERACAO

CPGXiCn

229/2(}21

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTO DE Fn,OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CIAMPINAS,
em 10 de novembro
de 2021,aprovao
credenciamento
do Prof. Breno AndradeZuppolini como colaboradordo Programade PósGraduaçãoem Filosofia, para ministrar aulas e orientar.

#«
PROSA.DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
COOROENAOORAGERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

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

DELIBERAÇÃO CPGnFCH 230/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTn'UTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
EsTADUAt
DE CAMPINAS,
em 10 de novembrode 2021,aprovao
credenciamento
do Prof. RobertoLuiz do Carmocomopemtanente
do Programade PósGraduação em Ambiente e Sociedade, para ministrar aulas e orientar.

#«

L

PROSA. DRA. BÁRBARA GERAL,DO DE CASTRO
COORDENAOORAGERAL OEPÓS-GRAOUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATI{ÍCULA 307053

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO

DE FILOSOFIA

E CIÊNCIAS

IIUIbCt.ANÃS

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPG/IFCH 236/2021

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

EsTKoun.nE CAMPINAS,
em 19 de novembro de 2021, aprova ad rÉ:Áe;e/zd
m a ResoluçãoDCP
O1/2021, que dispõe sobre as exigências adicionais de responsabilidade e engajamento de alunos
regulares dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de PósGraduaçãoem Ciência
Política da Universidade Estadual de Campinas, previstas pelo artigo 38 da Deliberação
CONSU-A-010/2015, de 11/08/2015

,1

,..2áh#5:,..
COOROENAOORAGERAL OE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH

-- MATMCULA 307053

[GQ103
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAA{PINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTANIENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA

Resolução DCP n' 01/2021

Dispõe sobre as exigências adicionais de responsabilidade e engqamento de alunos

regulares dos ctlrscs de Mestrado e l)otttorado do Programa de Pós-Graduaçãoeln
Ciência Política da UniversidadeEstadual de Campina, previstas pelo artigo 38 da
Detibet"ação CONSU-À-010/2QIS, de li/08/2Q15

A Comissão do Programa de Pós-Graduaçãoem Ciência Política (PGCP) da Universidade Estadual de Campinas
no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares,nos termos dos artigos 9' e 38, $1' da Deliberação
CONSU-A-010/2015, de 11/08/2015, e do artigo 8' do Regulamento do Programade Pós-Graduaçãoem Ciência
Política da Universidade Estadual de Campinas estabelece as seguintes exigências adicionais de responsabilidade
e engajamento de alunos regulares dos cursos de Mestrado e Doutorado:

All. I' - São alunos regulares do Programa de Pós-Graduaçãoem Ciência Política da Universidade Estadual de
Campinas aqueles que cumprem os requisitos estabelecidospelo artigo 17, $ 1' da Deliberação CONSU-A0 10/20 15, de 1 1/08/20 15, e a eles se aplicam as exigências e responsabilidades definidas nesta Resolução.

Art. 2o - Sem prejuízo dos requisitos e exigências estabelecidaspor normas superiores da Universidade e do
PPGCP, os alunos regulares dos cursos de Mestrado e Doutorado deverão:
a)

Manter-seem fase na progressãocurricular,devendopara tanto acompanhar
seu relatório de

b)

integralização e demais informações disponibilizadas pela Diretoria Acadêmica da l.Jniversidade;
Manter atualizado seu currículo Lattes;

c)

Entregar o Relatório de Atividades Discentes, segundo calendário a ser divulgado pela Coordenaçãodo
PPGCP

d)
e)

Participar das atividades organizadasou apoiadaspelo PPGCP;

Realizar seu Exame de Qualificação no prazo de três semestresletivos, no caso do Mestrado, ou de
cinco semestres letivos, no caso do Doutorado, devendo apresentar, se necessário, justificativa e pedido

D

deprorrogação de prazo, com anuência do orientador;
Apresentar trabalho final para avaliação por Comissão Examinadora no prazo de 24 meses,no caso de

Dissertaçãode Mestrado, ou de 48 meses,no caso de Tese de Doutorado, devendo apresentar,se
necessário,justificativa e pedido de prorrogação de prazo, com anuência do orientador;
g)

Manter contato regular com o docente orientador e cumprir as orientações acadêmicas e metodológicas

definidas em diálogo com ele;
h)

Mlanter-se atento aos informes e comunicados e responder às solicitações e consultas administrativas ou
acadêmicas emitidos pela Coordenação ou pela Secretaria do PPGCP;

i)

Manter comportamentoético compatívelcom as boas práticas acadêmícas,expressandorespeito,
solidariedade e compromisso com a diversidade e o pluralismo que devem caracterizar o Programa e as
relações entre seus docentes, discentes e servidores técnico-administrativos.
Parágrafo único: a Comissão do Programa poderá estabelecer exigências complementares às obrigações
determinadas neste artigo, ou que as especifíquem, desde que devidamente publicizadas, por qualquer
meio, aos alunos regulares do PPGCP.

Art. 3' - Além das hipóteses de cancelamentode matrícula definidos no Regimento Geral da Pós-Graduaçãoda
Universidade Estadual de Campinas, o ajudo regular do PPGCP poderá ser advertido, ter sua bolsa de estudos
cancelada,ou ser desligado do Programa quando descumprir sistematicamentequalquer uma das obrigações e
responsabilidadesdeânidas no artigo 2', acima.
$l' - Tendo notícia do descumprimento de qualquer urna das obrigações e I'esponsabilidadesdefinidas no artigo
2', acima, a Comissão do Programa notiüiça'á o discente a se manifestar sobre os fatos alegados e, na sequência,
o orientador, para que emita parecer sobre a manifestação do discente;

Rua Cora Coralina, n' 100, Campinas/SP, CEP 13083-896

Forte: (19) 3521.1614 - http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/

e00104
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAN{PINAS
INSTrrUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
DEPARTAA{ENTO OE CiÊNcIA Poi,ÍTiCA

$2o - Após receber as manifestaç.ões.de que trata o parágrafo anterior, ou quando as notificações não forem
atendidas mesmo depois de reiteradas, a Comissão do Programa deverá decidir pela advertência, pelo
cancelamento da bois% pelo desligamento ou pela permanência do aluno, devendo em qualquer dos casos

fündamentarsuadecisão;

'

'

'

' ' ' '' ''--''

$3' - O estudantee seu orientador serão notificados da decisão, da qual cabe recurso ao colegiada de docentesdo
PPGCP que, após decisão, encaminhará o caso à CPG

Art 4' - Compete.à Comissão do PPGCP decidir sobre casos omissos ou sobre siütações transitórias quando da
entrada

em vigor

desta norma.

; ' ''

"''''''''-'

'

Campinas, 15 de setembro de 2021

t
Prof. Dr. Andrei Koemer
Chefe do Departamento de Ciência Política

IFCll/UNICAMP
Matrícula 285394

ibeiro de Almeida
Coordenador do Programade Pós-Graduação
em Ciência Política - IFCH/UNICAMP

Matrícula305939

Rua Cora Coralina, n' 100, Campinas/SP, CEP 13083-896

Fine: (19) 352 1.1614 - http://www.ifch.unicajnp.br/pos/sociologia/

000103
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGnFCH

233/2021

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃOOO INS'nTUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS OA

UNIVERSIDADE
EsTAnuAL DE CAMPlliAS, em 10 de novembro de 2021, aprova a pronogação do
mandato da Profa. Joana Cabral de Oliveira na Coordenação do Programa de Pós-Graduaçãoem
Antropologia Social, pelo período de 01/12/2021 a 31/03/2022.

PROFA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
COORDENAOORA GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH

- MATRÍCULA 307053

000106
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGAFCH 232/2021

A COMISSÃOOE Pós-GKAouAÇÃo DO INstiTUTO DU Filosofia
E CIÊNcm.s HUMANAS OA
UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS,em 10 de novembro de 2021, aprova a Subcomissão
do Programa de Pós-Graduaçãoem Ambiente e Sociedade:David Montenegro Lapela(titular),
Roberto Donato da Silva Junior(titular), Simone Aparecida Vieira(titular), Sânia Resina da Cal
Seixas(titular),
Ana Paula Bortoleto(suplente),
Guilhemie de cousa Lobo (representante
discente titular), Jamila Pauta Jardim (representante discente suplente), a partir de 19/10/2021

PROSA. DRA. BÁRBARA GERAL,DO DE CASTRO
COORDENAOORA GERAL DE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH

- MATI{ÍCULA 307053

g%.
qBP''

UNIVERSIDADE
ESTADUALDECAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIENCIAS HUMANAS

UNICAMP
c C.íêncías Humanas

Campincls, } l de novembro de 2021

interessado:

TEÓFILODE SOUZA CARÃO REIS

Departamento:

Biblioteca

Assunto:

Afastamento conforme Deliberação CONSU-A-01
4/2015

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Instituto
de filosofiae
Ciências Humanas o pedido de afastamento, com prejuko de vencimentos, de
Teófilo de Souza Carmo Reis nos termos do Artigo 3', Incisa 11,da Deliberação
CC)NSUA-014/2016, para conclusão de doutorado na City Universityof New York
E.U,A. no período de 12/01/2022 a 31/7/2023

Pr

.d*

ndréia Galeão

Diretora

IFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 3083-896 Telefones

(lg) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirífch@unicatnp.br

IFCH
Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Biblioteca Octávio ianni

11111
Biblio

Cidade Universitária "Prof. Zeferino Vaz", 10 de novembro de 202

õf, Bíb-nCH-O1/21

llma. Sra.
Prosa.Dra Andréia Galvão
Diretora do Instituto de Filosofa e Ciências Humanas

UNICAMP

Prezada Professora

Solicitamos encaminhamentodo pedido de afastamentodo servidor Teóâlo de Souza Carmo Reis, matrícula
UNICAMP 294550, regime CLT, Técnico-adminisüativo, com prquízo de vencimentos e demais vantagens no
período de 12 de janeiro de 2022 a 3 1 de julho de 2023

A coodenadoriada biblioteca do IFCH e a supervisãodireta estão de acordo com o pedido de afastamentopelo
servidor

Segueem anexo a documentaçãopara os devidos trâmites, conforme os termos das Deliberações CONSU-A

014/2015,u+igo3', incisoll.
Colocado-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos
Atenciosamente

U.,.z.Ü

-á

-ex--;

Valdinéa Soda Petinari
Coordenou de Serviço
Biblioteca Octávio lanni

nCH/UNICAMP

IU\....

lzabel Cristina Bailbü& dos Santos
Supervisora Processamento Técnico

Biblioteca Octávio lanni
mCH/UNICAMP

Cristina Barbosa
Supervisora
/ Proa:T$cni?l!
Biblioteca IFCH / UNICAMP

CRB8 / 7078- Matr. 301780

Documentosarlexados:de afastamentodo próprio servidor datadaem 09/11/2021

iil:EIXBl::lUu:n::==".'~.«"«*
-- 'a"Campinas/

SP/ Brasil. Tel.(55 -19) 3521-1585/ 3521-1S8Õ

rQ0109
Campinas, 09 de novembro de 2021

À Direção da Biblioteca Octavio lanni
Sra. Valdinéa Soda Petinari

Prezada Diretora

Venho por meio desta solicitar meu afastamento de minhas funções com prejuízo de
vencimentos e demais vantagens no período de 12 de janeiro de 2022 a 31 de julho de
2023. O pedido se dá nos termos da DeliberaçãoCONSUA-014/2015. artigo 3', inciso ll.
Conforme documentação comprobatória em anexo, o afastamento destina-se a
permitir a conclusão de doutorado em andamento na City University of New York, na cidade

de NovaYork, Estados Unidos
Envio em anexo os seguintes documentos:
1) Cronograma de pesquisa e trabalhos
2) Comprovante de aceitação e de matrícula na City University of New Yorkt
3) Procuração de representação de interesses junto à UNICAMP.

Atenciosamente

Teóülo Ue Sollza Carmo Reis

Matrícula 294550

8@.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAECIÊNCIAS HUMANAS

UNICAK4P
GC.iêncías Fjumana$

Campinas, 04 de novembro de 2021

0001 1 9
Documento:

Processo 09-P-17483/2004

Interessada:

ANDRÉIA GALVÃO

Departamento:

Ciência Política

Assunto:

Exercício Simultâneo de Atividades

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Instituto
de Filosofia
e
Ciências Humanas, o pedido de exercício simultâneo de ativídades nos termos da

Deliberação CONSU-A-O02/2001
, da Profa. Dra. Andréia Galvão para coordenar e
partcipar do Estudo ''Mapeamento

sindical no Brasil'',junto a Fundação Friedrich

Ebed, no período de 01/1 1/2021 a 28/11/2021 .

./
L

//

/

y

Prof. Dr. Michel Nicolau Netto

Diretor Associado
IFCH/UNICAMP
Matrícula 304835

13083-896 Telefones
- , '--il«rsitáda
L,laüuç ul""u-"u-u

Zeferino Vaz, Rua Com Coralina, 100 -- Cmnpinas/SP CEP
(] g 3521 1579 / ] 581 -- e-mail: dit'ifch@)unicamp br

8%.

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

INSTITUTO
DE FILOSOFIAECIÊNCIAS HUMANAS

%g''

DEPARTAMENTO
DECIENCIA POLITICA

UNICAMP

btítuto de

,J4:Í.

c Ciências H umanas
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OF. DCP/IFCH n9 038/21

Proc.09-P-17483/2004
limo. Sr
Prof. Dr. MICHEL NACOLAU NETO

DD. Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhor Díretor

Pelo presente, venho solicitar as providências de V. S2, no sentido de que
seja autorizado

conforme

Deliberação

CONSU-A 002/2001,

que se refere

ao RDIDP,

Capitulo 1, Parágrafo único, Capítulo IV - exercício simultâneo de atividades, Artigo 8,

Seção111
- Atividades de Assessoriae atividades decorrentesde convênios,Artigo 13 realizar ensaios e análise, para coordenar e participar do Estudo "Mapeamento
sindical

no Brasil",

junto

a Fundação

Friedrích

Ebert,

da Professora ANDRÉIA

GALVÃO,no período de lg/11/2021 a 28/11/2021

Informo ainda que a carga horária é de 3 horas semanais,referente as
atividades do exercício simultâneo da Profa. Andréia Galvão, junto a Friedrich
Ebert
Esta solicitação foi aprovada Ad referendum do departamento de ciência
polít ica .

Atenciosa mente

b
Prof. Dr. Andreí Koerner
Chefe de Departamento da Ciência Política
iFCH/UNICAMP

Mata. 28539-4
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Prof. Dr. Andrei Koerner
Chefe do Departamento de Ciência Política

Unicamp

Prezado colega

Venho, por meio desta, solicitar autorização do departamento para exercício de
atividades simultâneas, para coordenar e participar do estudo "Mapeamento

sindical no Brasil", solicitado pela Fundação Friedrich Ebert. Esse estudo
integra um mapeamento do sindicalismo na América Latina que envolve mais
06 países e possui uma dimensão de pesquisa e outra de extensão, já que visa
contribuir para a organização sindical, sobretudo das/os trabalhadoras/es
precárias/os (cf. Carta-convite em anexo).

A equipe brasileira, com 8 pesqulsadoras/es, será coordenada por mim e pelo
colega José Dari Krein, do Instituto de Economia. O tema da pesquisa tem
relação com meu projeto de produtividade e a participação nesse projeto me
possibilitará estreitar contato com pesquisadores do Child, da Bolívía, da
Venezuela, da Colõmbia, do N4éxicoe do Uruguai.
Trata-se de uma pesquisa rápida, cujos resultados devem ser entregues até 28
de fevereiro de 2022. Por esse motivo, solicito a aprovação ad referendum do
conselho departamental.

Saudações acadêmicas
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