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Ata da 27í' SessãoOrdináriada Congregação. jfls,0 la 0SI

REGIMENTODA CONGREGAÇÃO
021

Interessado: INSTITUTODE fILOSC)FIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Constituição de Comissão para elaboração de
propostade alteração do regimentoda Congregação.
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULODE PROFESSOR
LIVREDOCENTE

Parecer sobre Inscrição e Composição da Comissão Julgadora
031Processo n' 09-P 10525/2022

Interessado: DEPARTA/MENTODE DE/ÜOGRAFIA

Assunto: Parecer da Comissão de Especialistas deferindo a
nscrição da candidata Prosa.Dra. Ana SílvíaVolpí Scott e

indeferíndo a inscrição da candidata Prosa.Dra. Bárbara
llze Semensato, bem como

a indicação

da Comissão

Julgadora do Concursode Provase Títulospara obtenção

de títulode Professor
LivreDocente,na área de Teoriae
/MétodosDemográficos,na DisciplinaDJ-ú-021
- Demografia
Histórica.

composta

pelos

Professores

Doutores:

TITULARES:

Lella Mezan Algrantí jIFCH/UNICAMPI,
Roberlo juiz do
Calmo jIFCH/UNICAMPI, Luciana Concepção de Lima
IUFRNI, Dougias Cole Lobby IUFWuCI e Flávio Henrique
Mirando de Araújo Freira IUFRNj; SUBI ENTES:José M.arcos
Pinto da Cunha lirCH/UNICAMPI, .\4õnica Ribeiro de
Oliveira IUFJFI e Cada /Varia de Carvalho Almeida IUFJFI
jfls. 06 a 0VI
04} Processo n' 09 P 1053C)/2022

Interessado: DEPARTA/v\ENTEDE DEMOGRAFIA
Assunto: Parecer da Comissão de Especialistas deferindo a

inscrição da candidata Profa. Dra. Joíce /belo Vieira e
índeferindo a inscrição da candidata Profa. Dra. Bárbara
llze Semensato, bem como a indicação da Comissão
Juigadora do Concurso de Provas e Títulospara obtenção

de títulode Professor
LivreDocente.na área de
Fecundidade. Nupcialidade e Família, na Disciplina DBa028 - Estudos sobre família e Nupcialídade. composta
pelos ProfessoresDoutores: TITULARES:
José Marcos Pinto do
Cunha
{IFCH/UNiCAivuPI, amar
Ribeiro
Thomaz
jIFCH/UNICAMF'l, Carlos Costa Ribeiro IUeRJI, Simone
WaÍnman IUFMCI e Paula de ciranda Ribeiro IUFMGj;
SUPLENTES:Roberto Luiz do Carmo jIFCH/UNICAUPI,
Romana Aparecida
Nogales

Vasconcelos

IUFRNI.jfls. íO a 121

Baenínger jIFCH/UNICA.X4PI, /\na Marra
IUnBI e Luciana

Concepção

de Lama

2

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSORDOUTOR

Parecer sobre Inscrição
051Processo n' 09 P 7944/2020

Interessado: DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

Assunto: Parecer sobre as inscrições dos candidatos
Adríana de Oliveira Silvo. Aline Fonseca lubel, Ana Lúcía
Marquei
Camargo
ferraz, Andressa Lewandowski.
Bernardo Fonseca Machado, Bruna Nunes da Costa Tríana.
Bruna Potechí, Bruno Nogueíra Guímarães, Caio Pompeia
Ribeiro Neto, Camíla Fernandes Pinto, Carlos Roberto
Filadelfo de Aquino, Carolina Parreiras Silvo. Caue Kruger.
Chantal N'tedaets,Daniel FerreíraWainer. Daníela /v\oreno
feríaní, Erik Petschelíes, Fabíana Jorsão /üartinez, Fabiana
Maizza. Gabríel Bertolo, Giselle Guilhon Antunes Camargo.
Guílherme /v\pura Fagundes, Henrique Fernandes Antunes.
Início de Carvalho Diasde Andrade. Iracema HiláríoDulley.
lsabel Santana de Rosé. Jogo Daniel Dorneles Ramos, Jogo
Francisco Conto Loguercio, José Ronaldo Trindade. Joyce
Karolíne Pinto Oliveira Pontes, Juliana de Farias JMeiloe Limo.
Juliana

Bazzo,

Leonardo

Carvalho

Bertolossí,

Leslye

Bombonatto Ursini. Lorena Avellar de /Muníagurria. Luís
Felipe Bueno Sobram,Luiz Gustavo FrestasRossi,Luz
Gonçalves Brita, /vlarco Alejandro Tobón Ocampo,
Mariana Faiad Batista Alves, Marina Pereira Novo, /v\arísol
/v\aríni, /vtauricio Fiore. Olavo de Souza Pinto Filho, Paula
/'parques Braga. Pedro Lopes, Rafael da Sirva ÀAalhão,
Rafael do Nascimento Cegar. Raphael Schapíra. Renata
Guedes A.'\furão Macedo, Rodrigo Charafeddine Bulamah,
Sabrína Sobres D' Almeida. Sandra Lucra Goulart, Símone
Sayurí Takahashí Tojo, Stella Zagatto Paterniani. Tatíana
Helena Lotierzo Hirano, Vector /v\íguel Castillo de /Macedo,
Vitor Gonçalves Pimenta. Vi Grunvald e Waldemír Rosa no
concurso

para provimento

de 01 juml cargo

de Professor

Doutor. nível MS-3.1,em regime de RTP.com opção
preferencial
Antropológica.

para

o

subárea

RDIDP. na
Teoria,

área

Disciplina

de

Teoria

HZ-360

Antropologia 111:
Teorias e Experimentações Etnográficas. jfls

i3 a
PROMOÇÃO

161

POR MÉRITO AO ANEL MS-5.2 E 5.3 DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO

SUPERIOR

Parecer final
Oól Processo r' 09 P 10541/2022

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUIMANAS

Assunto: Pareceres finais da Comissão de Avaliação para
Promoção por AÁérítoao nível AdS-5.3.
ao qual se submeteu
a Profa. Dra. Fátima Regina Rodrígues Evocae ao nível MS5.2. ao qual se submeteram os Professores Doutores Andreí
Koerner. Roberto Luíz do Carmo, Marco Antonio Caron
Ruffino, José Alves de Freio.asNeto e Sílvana garbosa Rubino
lfls. i 7 a 4ól

3

PROMOÇÃO

POR MÉRITO AO NÍVEL MS.3.2

DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Parecer final
071 Processo n' 09 P 20789/2022

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Assunto: Pareceres finais da Comissão de Avaliação para
Promoção
por J'mérito ao nível MS-3.2, ao qual se
submeteram
os Professores Doutores Giorgío Ventura,
/\Aonique Hulshof. Taísa Helena Pascale Palhares, Aldair
Carlos Rodrigues, Camisa toureiro Dias, Gabriel Ferreira

Zacarias, Luana Saturnino Tvardovskas, Patrícia Dalcanale
Meneses, Rícardo Figueíredo Pirogae Rodrigo Camargo de
Godos. jfls. 47 a 721

ÁREAS E DISCIPLINAS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS DA CARREIRA DOCENTE

081 Ofício IFCH/DA n' 025/2022

Interessado: DEPARTA/MENTODE ANTROPOLOGIA

Assunto: Alteração das áreas e disciplinas para realização
de concursos da carreira docente. Íris.73 e 241
PROCESSO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE APOIO AO ENSINO
PESQUISAE EXTENSÃO(PAEPE) - Deliberação CAD-A-O1 2/2021

Relatório final
091 Processo n' 09 P 10546/2022

Interessado: INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUÀ/tiNAS

Assunto: Relatório final da Comissão de Avaliação e
indicação, pela Congregação, dos servidoresa serem
contemplados por segmento, conforme recursosatribuídos
ao processoe em conformidade com a ResoluçãoIFCHn'
001/2022.jfls,75 a 8al
PREAAIO
DERECONHECIMENTO
ACADÉMICO ZEFERINOVAZ - Deliberação CONSU-A-021/2013
Aprovação de Candidatos e Indicação de Comissão de Especialistas
101Processo n' 09 P 22157/2022

Interessado: INSI llUIO DE fll OSOFIA E CIENCIAS HUfaANAS
Assunto: indicação dos Professores Doutores Andrei Koerner

e Marcelo Esteban Coniglio, para concorrerem ao prêmío
e indicação da composição
jfls. 89 e P01

da Comissão de Especialistas.

PRÉMIO DE RECONHECIMENTO DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

Deliberação CONSU-A-021/2013
Aprovação de Candidatos e Indicação de Comissão de Especialistas
111Processo n' 09 P 22158/2022

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Inscrição dos ProfessoresDoutores André Kaysel
Velasco e Cruz, Everton Emanuel Campos de Lamae Jesus
José Raníeri, para concorrerem ao prémio e indicação da
Comissão de Especialistas. jfls. 91 a 9ól

4

PREMIO PROEC DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - Deliberação

CONSU-A-006/201

9

Aprovação de Candidatos e Indicação de Comissão de Especialistas
121 Processo n' 09 P 22] 60/2022

[nteressado: INSTITUÍC) DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Inscrição dos Professores Doutores Antonio

Roberto Guerreiro Júnior. José &tarcos Pinto da Cunha

Sávio Machado Cavalcante. para concorrer ao prêmio e
írdicação da Comissão de Especialistas.jfls. 97 e 1021

AFASTAMENTO NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO CAD-A-006/201

131 Processo n' 09 f' 3286/201 9

7

Interessada: TAINAGUIJv\ARMES
PASCHOAL
Departamento: Arquivo Edgard Leuenroth

Assunto:Afastamento nos termos da Deliberação CAD006/2017. para cursar mestrado junto à l:aculté des Lettres
et Civílísations da Université Jean Moulin - Lyon 3. trança
jfls. 103 e 104j
PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
141 Ofício IFCH/DF n' 15/2022

Interessada: JEANNEJÚARIE
GAGNEBINDEBONS
Assunto: Relatório de atívídades e renovação de vínculo no
Programade ProfessorColaborador. por 03 anos a partir de
O1/7/2022,

junto ao Departamento

de Filosofia. jfls. 1051

PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR
151 Ofício iFCH/DS n' 01 0/2022

Interessada: lvIARIANA SHINOHARA RONCATC)

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador
por 03 anos a partir de 01/5/2022, sob supervisão do f'rof. Dr
Ricardo Luíz Corro Antunes, junto ao Departamento de
Sociologia. jfls. 1061

l ól C)fícioIFCH/DSn' 0 13/2022

Interessado: EDGARD/MALAGODI
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador.
por 03 anos a partir de 01/7/2022, sob supervisão do Prof. Dr
Jesus José Ranieri, junto ao Departamento de Sociologia
Íris. 10ZI

171 Ofício IFCH/DS n' 014/2022

Interessada: /\,AANOELA
DECARVALHO
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador.
por 01 ano a partir de 01/6/2022, sob supervisão do Prof. Dr.
Ricardo Luiz Corro Antunes, junto ao Departamento de
Sociologia. jfls. 1081

i81 Ofício IFCH/DS n' 015/2022

Interessada: AN'\ANDA MOREIRA DA SILVO
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador
por 01 ano a partir de 01/7/2022, sob supervisão do Prof. Dr

Ricardo Luiz Corro Antunes, junto ao Departamento de
Sociologia. jfis. 1091

5

191 Ofício IFCH/DH n' 018/2022

Interessado: FLAVIO DOS SANTOS GO/\ÁES
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador
por 03 anos a partir de O1/6/2022, sob supervisão do Prof. Dr
Aldaír CardosRodrígues,junto ao Departamento de História.
Íris. 1101

201C)fícíoIFCH/DHn' 019/2022

Interessada: CRiSTIANESOARESSANTANA
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador
para o período de 01/7/2022 a 01/5/2023. sob supervisão
do Prof. Dr. amar Ribeiro Thomaz, junto ao Departamento
de História. jfls. l l l l

PROGRAMA DE PESQUISADOR DE PÓS-DOUTORADO

21 l Ofício IFCH/DF n' 0 18/2022

Interessada: VÉNIA DUTRADEAZEVEDO
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de PósDoutorado, por 01 ano a partir de 01/3/2023. sob
supervisão do Prof. Dr. Daniel Omor Perfaz,junto ao
Departamento de filosofia. jfls. l i21

221Ofício IFCH/DFn' 019/2022

Interessada: IVANIO LOPEZDEAZEVEDOJUNIOR
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de PósDoutorado, para o período de 23/8/2022a 19/11/2022, sob
supewisão do Prof. Dr. Rafael RodriguesGarcia, junto ao
Departamento de filosofia. jfls. 1131

P31ofício IFCH/DF n' 0 16/2022

Interessado: EMIMANUEL NAKA/vlURA

Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no
Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por 01 ano a

partir de 01/8/2022, sob supervisão do Prof. Dr. Marcos
Severirlo

24jOfício IFCH/CPPConn

12/2022

Nobre junto ao Departamento

de Fi]osofía. jf]s. 1] 41

Interessado: RICARDO URQUiZAS CAA.4PELLO
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no

Programade Pesquisadorde Pós-Doutorado,por 01 ano a
partir de 01/7/2022, sob supervisão da Profa. Dra. Scsana

Soares Branco Durmo junto ao Departamento de
Antropologia.

jfls. 115)

251 Ofício IFCH/DF n' 01 7/2022

Interessado: ALESSANDRO BONELLO

261 C)fício IFCH/DH n' 020/2022

Interessado:

Assunto: Relatório de atívídades e encerramento de vínculo
no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao
Departamento de Filosofia.jfls. 11ól
PEDRO TELLESDA SILVEIRA

Assunto: Relatório de atívídades e encerramento de vínculo
no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, junto ao
Departamento de História. jfls. ll 71

COORDENADORIA DE EVENTOS,EXTENSÃOE DIFUSÃO
271 Ofício IFCH/CEEDI n' 003/2022 Interessado: INSTITUTODE fll OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Curso de extensão ''O Funcionamento

da Política

Institucional e Nõo-Institucional no Brasíi'',a ser oferecido
pela Prosa. Dra. Andréa Marcondes de Fteitas. jfls. 118 a 1291

6

COORDENADORIA DE PESQUISAPROIETOSE CONVÉNIOS

Acordo de Cooperação
28jOfícío

IFCH/CPPCon

n' ] 0/2022

Interessado:

EMANUEL LANZINI STOBBE

Assunto:Alteração do Acordo de Cooperação entre a
Universidade Estadual de Campinas e a Bradford University.
jfls. 130a i381
Cotutela
DOURADO
29jOFício IFCH/CPPCon n 11/2022 Interessada: GRAZIELAFREIRAS
Assunto: Acordo de Cotutela de Tese entre a Universidade

Estadual de Campinas, Programa de Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade do IFCHe o Colegio de La Frontera
Sur IUéxicol, Programa de Doutorado em Ciências em
Ecologia e Desenvolvimento Sustentável, da aluna Grazíela
Frestas Dourado do curso de Doutorado
Sociedade. jfls. 139 a 1481

em Ambiente

e

REGIMENTO

301 Ofício IfCH/DA n' 022/2022

Interessado: PROGRAMA DE POSGRADUAÇÃO EM
ANTROPOLOGIA
Assunto: Regimento interno da revista PRC)A - Revista de
Antropologia e Arie. jfls. 149 a IS61

INDICAÇÃO

PARA CONSELHO

31 l Ofício NEGAM n' 14/2022

Interessado:

Assunto:

NUCLEO DE ESTUDC)SE PESQUISAS AMBIENTAIS

Indicação

para

recondução

dos

Professores

Doutores Roberto Luíz do Carmo e Antonio Roberto
Guerreiro Júnior. respectivamente como membros titular e
suplente. para o Conselho Superior do Núcleo de Estudos e
Pesquisas Ambientais

INePAMI.

jfls, l s71

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente
321 Delíb. CPG/IfCH

n' 087/2022

Interessado:

ALEX Wll HANS ANTONIO PALLUDETO

Assunto: Credenciamento como Professor Permanente
junto

ao

Programa

nternacíonaís,

para

Interessada:

CHANTAL

de

ministrar

Pós-Graduação
aulas

e orientar.

331 Delib. CPG/IFCH

n' 088/2022

341 Delib. CPG/IfCH

n' 089/2022 Interessada: MARILANE OLIVEIRA TEIXEIRA

em

Relações

jfls. 1581

VICTORIA i\AEDAETS

Assunto: Credenciamento como Professora Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Social, para ministrar aulas e orientar. lfls. l SPI
Assunto: Credencíamento como Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais,
para ministraraulas e orientar, jfls. 1601

7

351 Delib. CPG/IFCH n' 109/2022

3ól De[ib. CPG/IFCH n' ] ] ] /2022

Interessado: LUISESTEVA/MDE OLIVEIRA

Assunto: Credenciamento como Professor Permanente
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministraraulas e orientar. jfls. 161l
Interessado:
PROGRAJ\4A DE
RELAÇÕESIN l ERNACIONAIS

POS GRADUAÇÃO

E/V

Assunto: Credenciamento dos ProfessoresDoutores Andrei
Koerner. Eduardo carros Maríutti. Giulíano Contento de
Oliveira e Sebastião Carlos Velasco e Cruz como Professores

Permanentes junto ao Programa de Pós-Graduação em
Relações Internacionais, para ministrar aulas e orientar. jfls.
371 Delíb. CPG/IFCH n' 1 13/2022

301Delib. CPG/IfCH n' 114/2022

Interessado; NELSON ALFREDO AGUILAR

Assunto: Credenciamento como Professor Colaborador
junto ao Programa de Pós-Graduação em História. para
ministrar aulas e orientar. jfls. l ó31
nteressado:

PROGRAb/IA

DE

POS GRADUAÇÃO

E.V

HÍSTORIA

Assunto: Credenciamento dos ProfessoresDoutores Aldaír

Carlos Rodrígues,Luana Saturnino Tvardovskase Thiago
Lama Nícodemo como

Professores Permanentes junto ao

Programa de Pós-Graduação em História. para ministrar
aulas e oríer tar. jfls. 1641
Credenciamento e Recredenciamento de Docentes
391 Delib. CPG/IFCH

n' 101/2022

nteressada:
PRC)GRAMA
C IENC{A POLITICA

DE

Assunto: Critérios para
recredenciamento

POSGRADUAÇÃO

EM

credencíamento e

de docentes junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciência Política. jfls. 65 a 1 201
1

Exigências adicionais de Responsabilidade dos Alunos
401 Delib. CPG/IFCH n' i02/2022

Interessada: PRC)GRAMA DE

PC)S GRADUAÇÃO EMb

CIENCJA POLITICA

Assunto: Exigências adicionais de responsabilidade e
engajamento dos alunos regulares junto ao Programa de
Pós Graduação

em Ciência Política. jfls. 1/1 a 1731

Disciplina Eventual

4 1l Delíb. CPG/IFCHn' 107/2022

nteressada:
PROGRAfv4A DF POS GRADUAÇÃO
E/V
ANTROPOLOGIA SOCIAL
Assunto: Oferecimento
da disciplina eventual ''Course
Methodologícal
Approaches
to /üuseum Research in

Anthropology", no período de 08/08/2022 a 19/08/2022.a
ser ministrada

pela

Françozo. lfls. 1741

Profa.

Dra.

/v\ariana

de

Campos

8

Catálogo de Cursos
421 Delíb. CPG/IFCH n' 100/2022

431 Delib. CPG/IFCH n' 106/2022

Interessada: COORDENADORIA DE POSGRADUAÇÃO
Assunto: Catálogo 2023 dos Programas de Pós-Graduação
em Ciência Política. Ciências Sociais, Demografia. História
Sociologia e Ensino de História IProf.Historial. Íris. 1251
Interessada: COQRDENADDRIA DE POS GRADUAÇÃO

Assunto:Alteraçãodo catálogo 2022do Programade PósGraduação em Ambiente e Sociedade, referente à
disciplina AS106. jfls. l /ól
a41 Delib. CPG/IfCH n' l l0/2022

nteressada: C00RDENADORIA DE PC)SGRADUAÇÃO
Assunto: Catálogo 2023 dos Programas de Pós-Graduação

em Ambiente e Sociedade, Antropologia Social, Filosofiae
Relações Iníernacionaís. jfls. 1771
Coordenação de Programa
aSI Delib. CPG/IfCH n' 095/2022

nteressada: C00RDENADORIA DEPOSGRADUAÇÃO
Assunto: Indicação da Profa, Dra. Ana Paula Bortoleto

como Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade. por 02 anos a partir de 01/7/2022
jfls. 1781
4ól Delib. CPG/IFCH n' 096/2022

Interessada: COC)RDENADORIA DE POS GRADUAÇÃO
Assunto: Indicação do Prof. Dr. N\atheus Gato de Jesus

como Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia, po' 02 anos a partir de 0 1///2022. jfls. 1791
Subcomissão de Programa
471 Delib. CPG/IFCH n' 097/2022

nferessada: CC)C)RDENADC)RIA DE POS GRADUAÇÃO
Assunto: Alteração da Subcomissão do Programa de Pós-

Graduação em Demografia.por 02 anos a partir de
16/4/2022, jfls. 1801
a81 Delib. CPG/iFCH n' 098/2022

nteressada: C00RDENADORIA DE f'OS GRADUAÇÃO
da Subcomissão do Programa de Pós-

Assunto: Alteração

Graduação em Ambiente e Sociedade. por 02 anos a
partir de 01/7/2Q22. jfls. 181l
4PI Delib. CPG/IFCH n' 099/2D22

Interessada: C00RDENADC)RIA DE PC)SGRADUAÇAC)

Assunto: Alteração da Subcomissão do Programa de Pós-

Graduação
em Sociologia,
por 02 anosa partirde
o] /7/2022. Íris, l a21
PARA HOMOLOGAÇÃO
PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
S01 Ofício

IfCH/DH

n' 01 7/2022

Interessado: NELSON ALFREDO AGUILAR

Assunto:Relatóriode atívídades e renovação de vínculo no
Programa de ProfessorColaborador. por 03 anos a partir de
31/3/2022, junto ao Departamento de História. jfls. 183 e 1841

oooooí
l

ATA

2

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HU]WANASDA UNIVERSO)ADEESTADUAL DE CANIPINAS.

j

Aos quatro dias de maio de 2022, às catorze horas, reuniu-se a Congregaçãodo Instituto de

4

Fiioso.Rae Ciências Humanas, sob a Presidência da Prof'. DT'. Andréia Galvão, Diretora do

5

hlstituto. Estiveram presentesà sessãoos professoresdoutores Michel Nicolau Netto, Diretor

6

Associado; Raquel Gryszczenko Alvos Games, Coordenadora da Graduação; Andrei Koerner;

7

Chefe do Departamentode Ciência Política; Luciana Correia Alvos, Chefe do Departamentode

8

Demografia; F'abroMascmo Querido; Chefe do Departamento de Sociologia; Rul Leis Rodrigues,

9

Chefe do Departamento de História; ]sadora Lias Franca e Nashie]i Cecí]ía Rangem Logra,

10

representantes titulares de docentes MS-3; Yara Adágio Frateschi e amar Ribeílo Thomaz,

11

representantes
titulares de docentesMS-5; JoanaCabrasde Oliveira e André Kaysel Velazco e

12

Cruz, representantessuplentes de docentes MS-3. Estiveram presentes ainda os funcionários

13

Devison Peneira de Abriu, Regillaldo Alvos do Nmcímento, Marina Rebela Tavares, Ricardo

14

Vieila Cioldin e Patrícia Avance, I'epresentantestitulares de técnicos-administrativos.Compuseram

15

a bancada discente os alunos Ingrid Suaiva Tavares, Jogo Pedra Midões Suu'ez Rijas, Luiz Cardos

16

CaetanoJunior e Fabiano Galleüi valeiros. Justiüicarall ausênciaos professoresBâ'para Gerando

17

de Castra,Antonio Roberto Guerreiro Junior, Marco Antonio Caron Ruíino, Artionka Manuela

18

Capiberibe, Ronaldo Râmulo Machado de Almeida, José Marcos Pinto da Cuíüa, Arfando Boato e

19

Andréa Marcondesde Freitas, o funciollário Luís Ferrando de Carvalho Rabe11oe as representantes

20

discentesCada Bea#iz Moreira Franco e Carolina de Limo Gallina. Em seguida, IElieb:..:Alldliéb

21

Çjalxãapassoua palavra a quem tivesse INFOR MES. Eig{ André Ka zel: é o único candidato do

22

IFCH a representaçãodocente nas eleições da Adunicamp, que ocorrerãonos dias 9 e 10 de maio.

23

Maxilar..B:elzÊ11a:
compõe a recém-eleita Direção do Sindicato dos Trabalhadores da Unicaibp

24

(STU).

25

Hml)anos da Unicainp tem programa de ref'úgio académico para professores e esEudailtes.E[Élb:

26

:latia::ElaiEg$çH::
pesquisadores/as
devem estar atentos ao preencherema súmula curricular da

27

Fapesp; no item 7.d é possíve] inf'ormar eventuais interrupções decorrentes de licenças médicas: de

28

maternidade e paternidade, cuidado com outras pessoas(p. ex., enfermos, idosos, pessoascom

29

deficiência), situações que podem impactar a produção académica. EID&: Andréia ( a vão: anais de

30

400 estudantes de Pós-Graduação da Unicamp foram desligados por não conaprovarem vacinação

31

contra a Covid-19; no IFCH foram 17, porém alguns deles já haviam evadido. Os recursos do

32

Edital Alegra de apoio à Licenciatura foram usadospara criar e equipar um estúdio de gravaçãono

33

IFCIH. O füncionâio Guílherme Lopes, agora na Assessoria de Projetos Especiais, passará a

34

organizar as demandas de equipamentos, infraestrutura, materiais de apoio, etc para uso dos

35

recursos de Editais. Regimento do IFCH está obsoleto e sua atualização é necessária.Um novo

36

texto será elaborado para apreciaçãoda Congregação.Tendo em vista a diversidade de pontos de

37

vista apresentadosdurante esse ilúorme, será criada uma Comissão na próxima sessãoda

DA

271* SESSÃO ORDINÁRIA.

DA

CONGREGAÇÃO

DO

INSI'il'UTO

DE

dra Sérvio Vieira de Mello e Diretoria Executiva de Direitos

oooüo ;?
38
39
40
41

Congregaçãopara elaborar o novo texto. Sem mais infol'mes, passou-seà ORDEM DO DIA,
tendo sido solicitada a retirada de pauta dos itens 3 1 e 33, pela Prosa. Andréia Galvão, c a inclusão
do item 37) htercssado:

Coordenadoria

de Pesquisa;

ProjeEos e Convênios

- CPPCon - AsstmEO

Acordo de coEULelaRenal Oliveira ÍDoutoJado em Ciências Sociais). Os pedidosde }ilteraçãoda

42

pauta foram aprovados poi unanimidade e seguiu-se paa Balia:.Âl:BQS[ÂÇÂQ

43

Sessão Ordinária

44

DEPARTAMENTO DE HISTORIA - Assunto:.aKbertuia
de Concursopúblico pataproainlenEO
de

45

um cargo de ProfessorTitular - e respectivo Edital - na área de História do Brasil, Disciplinas HH-

46

682 História do Brasil IV. 03) OHcio IFCH/DCP n' 008.2022 - Interessado:DEPARTAMENTO

47

DE CIENCIA POLITICA - Assunto: Abeitula de Concursopara obEetação
do Título de Professor

48

Lide Docente - e respectivo Edita] - na Disciplina HZ-140

49

P 19731 '2019 - Interessado:

50

inscriçãodo candidatoProa Dr. CLAUDlo nENRtQUE DE MORDES BATALHA. bem comiaa

51

indicação da Comissão Julgadora do Concurso para obtenção de título de Professor Livre Docente:

52

na área de História do Brasil, Disciplilla HH-584 - História do Brasil ITI, compostapelos

53

Professores Doutores: TITULAR

54

Kfburi Quartim de Mordes (IFCH/UNICANIP), Ângela Mal ia de CastraGon)es (UFF), LuasBallçar

55

Sá PeixoLOPinheiro (UFAM) e José Sérgio Leite Lotes (UtRJl; SUPLENTES: Ricardo Luiz

56

Corro Antunes([FCH''UN]CAMP) e C]áudiaMana Ribeiro viscardi (] ]FJF).05) ProcessoTI'09

57

P-13335/2006 - Interessado: RONALDO ROMULO MACHADO DE ALMEIDA

58

Antropologia - Assunto: Afastamento para realizar estágio pós-doutoral, no período de 13/7/2022 a

59

12/01/2023,
junto ao Departamento
de Antropologiada Universidade
da Califónia,Berkeley

60

E.U.A. 06) Processos' 09 P ]9654/2015

61

CAPIBERIBE - Departamento: Antropologia - Assunto: Afastamelatopara realizar estágio pós-

62

doutoral, no período de 13/7/2022 a 12/01/2023,junto ao Departamentode Anüopologia da

63

Universidade da Calií'unia, Beikeley - E.U.A. 07) OÊcio IF'CH DH n' 015.'2022 - Interessada:

64

CLAIJDIA 'ç'ALLADAO DE MATTOS AVOLESE - AssLmto:IngressolaoPI'ograma.
de Proíêssor

65

Colaborador:por 03 anos a partir de 01/5/2022;junto ao Departamentode História. 08) OHcio

66

IFCH/DCP n' 007/2022 - Interessada: WALQUiRIA

da

Congregação. 02)

Ofício IFCH'DH n' 0]3'2022 -

DEPARTAMENTO

ES: Michae]

-

- 01) AEa da 270"
1nEeressado

Partidos Políticos. 04) Processo n' 09-

DE HISTORIA

Assunto:

Parecer sobre a

Tv]acDona]d F+a]} (]FCH 'UNICA MP), Jogo Cardos

Interessada: ARTE)NKA

- Departamento:

MANUELA

GOÊS

GERTRUDES DOMINGUES LEÃO REGO

67

Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo ilo Programa de Professor Colaborador,

68

por 03 anos a partir de 02/5,'2022,junto ao Departamentode Ciência Política. 09) OfícioIFCFI/l.)S

69

n- 009/2022 - Interessada: ARLETE MOYSES RODRTGUES - Assunto: Relatório de atividades e

70

renovação de vínculo .no Programa de Professor Colaborador, por 03 anos a partir de 17/8/2021,

71

junto aa Departamentode Sociologia.lO) Oficio IFCH/'DA n' 016/2022- Interessada: ADRIANA

72

MARCA VILLALON - Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no Programa de

73

Pesquisador
Colaborador,
por 03 anosa partir de 22,4'2022,junto ao Departamento
de

74

Antropologia.

ll)

Ofício

IFCH.DA

n'

018'2022

- 1nEeiessado: BERNARDA

FONSECA

000003
75

MACHADO - Assunto: ]ngresso no Programa de Pesquisadorde Pós-])outorado, por 02 anos a

76

polir de 01/02/2022, sob supervisãoda Prosa.Dra. Heloísa André Pontes,junto ao Depatamento

77

de Antropologia. 12) Ofício IFCH/DA n' 020/2022

78

SILVO

Interessada:CAROLINA PARREIRAS

- Assunto: ]ngresso no Programa dc Pesquisador de ]l)ós-Doutorada,

pelo período de 08

79

meses a partir de 01/4/2022, sob supervisão da Prosa. Dra. Nashieli Cecília Rangel Logra, junto ao

80

Departamentode Antropologia. 13) Ofício IFCH'DA n' 017 '2022 - Interessado:

81

FONSECA MACriADO - Assunto: Relatório de atividades e encerramentode vínculo no

82

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado; jtmEO ao Departamento de Anuopologia. 14) Ofício

83

IFCH/DA n' 019/2022- Interessada:CAROLINA PARI.REGRAS
SILVO - Asstmto: Relatório de

84

atividadese encerramentode vínculo no Programade Pesquisadorde Pós-Doutorado,junto ao

85

Depanalnentode Antropo[ogia.15)])e]ib. CPG/]F'CHn' 050,'2022

86

COSTA FERREIRO - Assunto: Credenciaillento como ProfessoraPermanentejunto ao Pmgrama

87

de Pós Graduação em Ambiente e Sociedade: para ]ninistrar aulas e orientar. 16) Delib. CPG/i FCH

88

]l' 051/20221nteressada: SLIDE RUGAI

89

Pennanentejunco ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, para ministrar aulas e orientar. 17)

90

Delib. CPG/IFCH n'052/2022 1nEeressado: PROGRAh4A

DE

91

DEMOGRAFIA

Doutoras

92

Aparecida Baeninger como Professoras Permanentes junto ao ]l)rograma de Pós-Graduação elB

93

Demograâla, para minisErai aulas e orientar. 18) Delib. CPG 'IFCH n' 053 2022 - Interessado:

94

PROGRAMA

95

PmfessoresDoutores Álvaro de Oliveira D'Antona e Malga Faleiros da Cunha como Professores

96

Colaboradores
junto ao Pmgramade Pós-Graduação
em Demografia,
paraministraraulase

97

oiienEai.19) Delib. CPG/TFCHn' 054/2022- Interessado: PROGliAMA DE POS-GRADUAÇÃO

98

EM HISTORIA - Assunto:Credenciamento
dos Pro.itssoresDoutoresAline Vieira de Carvalho,

99

Claudio Helxique de Morais Batalha, Cristina Meneguello, Fernando Teixeira da Silva, lara Lis

- Assunto:

BASTOU

CJ:edenciamento

DE POS GjiADUAÇAO

BERNARDO

Interessada: LUCIA DA

- AssuTato: Credenciamento como Professora

das Professoras

EM DEMOGRAFIA

POS GRADUAÇÃO
Tirza

lidar

EM

e Romana

- Assunto: Credenciamenlo dos

100

Franco Schiavinatto, Jorge Sidney Cola Junior, rosé Alvos de Freiras Neto, Josiailne Franzia

101

Cerasoli; Lucilene Reginaldo: Marcos Tognon: Néri de Baços Alineida: Ornar Ribeiro Thoínaz;

102

Patrícia Dalcanale Meneses,Pedra Paulo Abriu Funari, Ricardo Figueiredo Pérola,Rui Luas

103

Rodriguese Silvana BarbosaRubino como ProfessoresPermanentesju)to ao Programade Pós-

104

Graduaçãoem História; para ministrar aulas e orientar. 20) Delib. CPG,/ÍFCH n' 055/2022

105

Interessado: PROGRAMA DE POS GRADUAÇÃO

106

dos Professores Doutores Silvia Hunold

107

Colaboradores junco ao Programa de Pós(h aduação ejn llistória: para ministrar aulas e orientar. 2 1)

108

Delib. CPG,/IFCH n' 056/2022

PROFHISTORL\

Eh4 11JSTORIA - Assunto: Credellciamellto

Lara e Leandro Alvos

InEere8sado: PROGRAMA

DE

Teodoro como Professores

POS GRADUAÇÃO

EM

Assunto: Credenciamentodos ProfessoresDoutores Aldair Carlos Rodrigues;

110

Aline Vieira de Carvalho, Cristina Meneguello, Fumando Teixeira da Salva,José Alvos de Frestas

111

Neto, JosianneFrmlcia Cerasoli, Lucilene Reginado, Marcos Tognon, Ricardo Figueiredo Pimla,

000004
112

Rüi Leis Rodrigues. Raquel Gryszczenko Al\es Games: Rodrjgo Canlargo de Godoi; Amando

113

Pinto Juniol- e Luana Satumino Tvadovskas como Professores Permanentesjunto ao Programa de

1 14

Pós-Graduação em ProíHistória: para ministim aulas e orientar. 22) Delib. CPG/IFCH n' 063/2022

115

Interessado: PROGRAMA

DE

POS-GRADUAÇÃO

EM

SOCIOLOGIA

-

Assunto

1'16

Crederlciamentodos ProfessoresDoutores Báibaia Geraldo de Castra. Fabio lçlascao Querido.

117

JesusJasélianieri, Leila da Costa Ferreiro, Malcelo Siqueira R:ideilti, Mariana Miggiolaro Chaguri,

118

Mano Au©xsto Madeiros da Silva, Michel Nicolau Netto, cedro Peixoto FerreiJ"a,R:icardo Luiz

119

Colho

120

Pemianentes junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, para ministrar aulas e orientar.

121

23) De[ib. CPG,'IFC]] n' 064/2022 - ]nteressada: MARRA MOURAO](ANAS]]IRO

122

Credenciamento como Professora Colaboradora junto ao Programa de Pós-Graduação em

123

Sociologia:

124

SHIGUENOLI

125

Programa de Pós-Graduação en] Ciência Política. para ministrar aulas e orientar. 25) Delib

126

CPG/IFCH [[' 066/2022 - 1tateressado: SHTGUENOLI

127

como Professor Colaborador jtu)to ao Programa de Pós-Graduação em Relações Intenlacionais;

128

paraministrar aula! e o] ientai. 26) Delib. CPG./IFCHn' 067.'2022 Interessado:

l OQ

ANDRAI)E ZUPPOLINI - Assunto: Credenciamento como Professor Colaboradorjunto ao

130

Programa de Pós-Graduação em Filosofa; para ministram aulas e orientar. 27) Dclib. CPG.TFCH n'

131

068/2022 - .interessado:MATHEUS GATO DE JESUS - Assunto: Credenciamento como Professor

132

Permanentejtmto ao Programa de Pós-Graduaçãoem Sociologia, para ministrar aulas e oriental-.28)

133

Delib. CPG,/IFCH n' 069.'2022 - Interessado:

134

Credenciamento como Professor Permanentejunto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia,

135

paraministrar aulas e Olientm'.29) Delib. CPG/IFCH n' 062'2022

136

BORTOLOZZI - Assunto: Descedenciamento como Professora Colaboradorajuilto ao Programa de

137

Pós-Graduação en] Ambiente e Sociedade. 30) Delib. CPG.'IFCH n' 058.''2022

138

C00]iDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO Asslmto:Recondução
daProfh.Dra.Aline Vieira

139

de Carvalho como Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História

140

ÍProíHistória), por 02 anosa partir de 01/6/2022. 32) Delib. CPGTFCH n' 060.'2022 - Interessada

141

C00RDENADORTA DE POS-GRADUAÇÃO - Assunto: Composição da Subcomissãodo

].42

PI'ogramade Pós-Graduação
em Ensinode História(PiofHistórial:por 02 anosa partir de

143

O1/'6/2022.37) Interessado: Coordenadoria de Pesquisa;Projetos e Conaênios CPPCon Assunto

1.44

Acordo de courela - Renal Oliveira (Doutorado em Ciências Sociais').

!45

34) Oütcio IFCH/'DD n' 1]/2022 - Interessado:EVERTON EMANUEL CAh'lPOS DE LIN{4

146

Departamento: Deinograíia - Período: 01 ' 12 '201 8 a 30/] 1 2021 . 35) OHcio IFCH/DS n' 007,'2022

147

lilteressado: RENATO JOSE PINTO 0RTIZ - Assisto: Ingresso no Programa de Professor

148

Colaborador,por 03 anos a partir de 03/02/2022,junto ao Departamentode Sociologia. 36) Oficio

Antunes,

Sávio Machado

para ministrar

Cavalcante e TI)omas Patiick

aulas e orientar.

MIYAMOTO

- Assunto:

Dwyer

como

Professores

- Assunto

24) Delib. CPG 'tF'CH n' 065,'2022 - 1nEeressado
Credenciamento

colho

Professor

MIYAMOTO

RENATO

Colaborador

- Assunto:

COSE PINTO

-

junto

ao

C]'edenciamento

0RTIZ

BR ENO

Assuulto:

Interessada: ARLEUDE

Interessada:

:

ooooob
149
150
151

IFCH 'CG n' 37.r2022 Interessado: INSTITUTO

DE FILOSOFLâ E CIENCIAS HIIMANAS

-

Assunto: Programa de Estágio Docente 2022. Não foram apresentadosdestaques, Gtodos os itens

foram a votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, passou-se à PAUTA

152

SUPLEIVIENTAR ORDEMDO DIA - ]:ÂJiZLA]RQ](ÂÇAQ: 01) Oficio IFCH'CPPConn'

153

06/2022 - Interessado:ANTONIO FLORENTINO NETO - Assunto: Relatório de atividades e

154
155
156
157
158
159

renovação de vínculo no Programa de Professor Colaborador-, por 03 anos a partir de 12/8/2021

mulatoao Programa de Pós-Graduaçãoem Ciências Sociais. Não havendo destaquepara o item
único, o mesmo $oi levado à votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratam,a
SenhoraPresidente considerou encerrada a ret.uniãoe eu, Patrícia Avanci, lavrei a presente ata, a ser
submetida à Congregação do .hstiülto de Filosoíía e Ciências Humanas. Campinas, 04 de maio de
2022

c)F IFCH/DDn'lÊgjjje

IP

ljNICAháP

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE DEMOGRAFIA

Campinas, 27 de maio de 2022
OF.IFCH/DD/O1 9/2022

000006

Senhora Diretora

Vimos, pelo presente. encaminhar o Parecer da Comissão
de Especialista, sobre as inscrições no Concurso para Professor Livre Docente,
na área de Teoria e Métodos Demográficos. na Disciplina DM-021 -- Demografia
Histórica, bem como a composição da Comissão Julgadora, assim constituída
Membros Titulares;
Profa. Dra. Leila Mezan Algranti - IFCH/UNICAMP - Presidente
Profa. Dra. Luciana Concepçãode Lima - UFRN
Prof. Dr. Roberto Luiz da Carmo - IFCH/UNICAMP
Prof. Dr. Douglas Cole Lobby- UFMG
Prof. Dr. Flávio Henrique Miranda de Araújo Freire - UFRN
breu $upjentes.i.
Prof. Dr. José Marcos Pinto da Cunha - IFCH/UNICAMP
Profa. Dra. Mõnlca Ribeiro de Oliveira -- UFJF
Profa. Dra. Cada Mana de Carvalho Almeida - UFJF
Sem mais, aproveitamos a oportunidade para reiterar
protestos de estima e consideração.

M

Atencíosamente

alma. Sra

Profa. Dra. ANDREIA GALVAO
DD. Diretora do IFCH
UNICAMP

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

Telefone {19) 3521-0012 -- e-mail: d;e ;çgr@u;!!içemp:;br

Documento assinado. Verificar autenticidade em sígad.unicàmplbr7verifica
Informar código 7169271A 18D54BD3 A6F040F3 7D85BODA
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UNiCAháP

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIAE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE DEMOGRAFIA
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Concurso
Título de Livre Docente na área de Teoria e Métodos Demográficos, na disciplina

DM-021- DemografiaHistórica, do Departamentode Demografia,do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Estadual de Campinas.

Parecer da Comissão de Especialistas
Com base no exame do material apresentado pelo Profa. Dra. Ana Silvia Volpi Scott ao
Departamento de Demografia do IFCH, para o concurso público de provas e títulos para

Livre-Docente,área de Demografia Histórica, Disciplinas Disciplina DM-021, e após
leitura atenta do Memorial apresentado e de seu muito bem documentado Curriculum
Vitae, a comissão de especialistas considera ser a candidata plenamente habilitada para
o referido concurso, superando em muito os requisitos mínimos exigidos pelos
regulamentos do Instituto.

Em seu Memorial não apenas relata sua trajetória pessoal e acadêmica, comprovada por
meio de extensa documentação, como também discorre sobre suas contribuições
acadêmicas mais importantes, especialmente em sua área de especialização, a
Demografia Histórica.
A Profa. Dra. Ana Silvia Volpi Scott é uma pesquisadora altamente produtiva, com mais

de quarentaanos de experiênciade trabalho com fontes de dados históricose
demográficos, iniciada ainda no período em que se graduou em História pela

Universidadede São Paulo. A sua experiência na área do concurso se evidencia pela sua
profícua atuação de pesquisa, tendo estado entre os membros fundadores do CEDHAL

(Centro de Estudos de Demografia Histórica da América Latina). em 1985. A sua
formação na área de Demografia Histórica foi consolidada no seu doutoramento,
realizado no Departamento de História & Civilização do European Uníversity Instituía
(EUI). em Florença, ltália. Desde o doutorado esteve em cantata com os principais

centros de pesquisa da Europa (Podugal: França. Espanha), em vários momentos como
pesquisadoravisitante. A grande experiência e qualidade do trabalho de pesquisa pode
ser constatado pela publicação de 36 artigos em periódicos, 8 livros publicados,46
capítulos de livros publicados, 50 trabalhos publicados em anais de eventos e mais de
100 participaçõesem eventos científicos.
As atividades de pesquisa foram acompanhadas de experiências como docente em
várias instituições de ensino, tendo sido contratada como docente pela Unicamp em 2015.

Desde então, ministrouum amplo leque de disciplinas na graduaçãodo Curso de
Ciências Sociais e na pós-graduação em Demografia, sendo que mais recentemente
iniciou também o oferecimento de disciplinas no Curso de Pós-Graduaçãoem História. A
atuação nas atividades de ensino da Profa. Dra. Ana Silvia Volpi Scott tem sido intensa e
Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
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constante. Destaca-se também a atuação da Profa. Dra. Ana Silvia Volpi Scott na
formação de novos pesquisadores, tendo ao longo de sua trajetória concluído a

orientaçãode 12 dissertaçõesde mestrado,5 tesesde doutorado,34 trabalhosno nível

de graduação,tendo supervisionado
3 pós-doutoramentos.
No momento,oriental
mestrandoe 5 doutorandos.
Além das atividades de pesquisa e ensino a Profa. Dra. Ana Silvia Volpi Scott também
atuou na administração, assumindo funções importantes, como a chefia do Departamento
de Demografia (IFCH/UNICAMP); entre 2018/2022. Ocupou posições de liderança nas
associações científicas nacionais e internacionais da área de Demografia e da área de
História
Por todas estas realizações, devidamente documentadas no Memorial, a comissão não

tem dúvidas sobre a solidez da contribuição da Profa. Dra. Ana Sílvia Volpi Scott,
desempenho que a distingue como apta a postular o título de Livre Docente por meio do
concursosupra mencionado.
Com base no exame do material apresentado pela Dra. Bárbara llze Semensato ao
Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para o
concurso público de provas e títulos para Livre-Docente, na disciplina de Fecundidade,
Nupcialidade e Família, e após leitura atenta do Memorial apresentado e do Curriculum
Vitae, a comissão de especialistas considera que a candidata não cumpre com a

exigência, conforme consta no Edital, de ter em sua carreira acadêmica produção
intelectual relacionada com a disciplina. De acordo com o Edital:
'd. exemplar do memorial contendo a formação científica, artística, didática

e profissional do candidata. e, principalmente, $uag:::atividdQP rQlgçiQngda$ÇQm a
disciolina ou conjunto de discíolinas em concurso. a saber:

d.l. títulos universitários:relação nominal de títulos universitários,.!glacíonacios
com a
dsciolina ou conjunto de disciolinas em concurso, bem como dos diplomas ou outras
dignidades universitárias e acadêmicas'

A candidata é doutora em Administração com a tese "As capacidades dinâmicas para a
inovação e os padrões de internacionalização de empresas de base tecnológica: um
estudo de casos múltiplos com PMES brasileiras" e toda a sua produção científica é
nessa área, sem nenhuma conexão com a linha de pesquisa deste concurso: Demografia
Histórica, Em toda a documentação apresentada pela postulante. o termo "Demografia
Histórica" não aparece sequer uma vez.
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Pelos elementos apresentados, a comissão de especialistas indefere a inscrição da
candidataDra. Bárbara llze Semensato, por não preencher os requisitos necessários
para postular o título de Livre Docente por meio do concurso supra mencionado
Campinas, 28 de maio de 2022

Profa. Dra. RomanaAparecida Baeninger
ProfessorAssociadoll -- MS-5.2
DD/IFCH/UNICAMP
Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz
ProfessorAssociadoll -- MS-5.1
DD/l FCH/UNICAMP
Prof. Dr. RoberEoLuiz do Calmo
Professor Associado ll - MS-5.'t
DD/IFCH/UNICAMP
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Campinas: 24 de maio de 2022

OF.IFCH/DD/O1
3/2022

Senhora Diretora

Vimos, pelo presente, encaminhar o Parecer da Comissão
de Especialistasobre as inscrições no Concurso para Professor Livre Docente,
na área de Fecundidade, Nupcialidade e Família; na disciplina DM-028 -Estudos sobre a Família e Nupcialidade. bem como a composição da Comissão
Julgadora, assim constituída:
Membros Titulares=
Prof. Dr. José Marcos Pinto da Cunha - IFCH/UNICAMP - Presidente
Prof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz -- IFCH/UNICAMP
Prof. Dr. CardosCosta Ribeiro - UERJ
Profa. Dra. Simone Wajnman - UFMG
Profa. Dra. Paula de Míranda Ribeiro -- UFMG
Membros Suplentes;
Prof. Dr. Roberto Luiz do Calmo -- IFCH/UNiCAMP
Profa. Dra. RomanaAparecida Baeninger -- FCH/UNICAMP
Profa. Dra. Ana Mana Nogales Vasconcelos - UnB
Profa. Dra. Luciana Concepçãode Lima - UFRN
Sem mais. aproveitamos a oportunidade para reiterar
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente

llma. Sra.
Profa. Dra. ANDRÉIA GALVÃO
DD. Diretora do IFCH
UNICAMP
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Concurso
Título de Livre Docente na área de Fecundidade, Nupcialidade e Família, na
disciplina DM-028- Estudos sobre a Famíliae Nupciâlidade,do Departamentode
Demografia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade
Estadual de Campinas.
Parecer da Comissão de Especialistas

Com base no exame do material apresentado pela Profa. Dra. Jolce Meio Vieira ao
Departamentode Demografia do iFCH, para o concurso público de provas e títulos para
Livre-Docente,e após leitura atenta do Memorial apresentado e de seu Curriculum Vitae
muito bem documentado. a comissão de especialistas considera a candidata plenamente
habilitada para o referido concurso, superando em muito os requisitos mínimos exigidos

pelos regulamentos do Instituto. Em seu Memorial relata sua trajetórla pessoal e
acadêmica, comprovada por meio de farta documentação, como também discorre sobre
suas contribuições acadêmicas mais importantes, especialmente em sua área de
especialização. A Professora Vieira começou suas ativldades docentes no ano de 201 1,
tendo sido, anteriormente, pesquisadora C no Núcleo de Estudos de População Elza
Berquó em 2010. São mais de 10 anos de dedicação contínua à Unicamp, ao IFCH, ao
NEPO e à Demografia na universidade. Sua trajetória é marcada pela excelência na
produção científica nos temas de fecundidade, nupcialidade, família, juventude e por
enorme dedicação às atividades administrativas: na coordenação da pós-graduação em
Demografia, 2014-20181na coordenação da graduação do IFCH, nos últimos dois anosl
Gamosecretária geral e administrativa da Associação Latino-Americana de População.
2015-2016 e 2017-20181e como presidente da Associação Latino-Americanade
População, 2021-2022. Desde 2004. a Professora Joice Meio Vieira foi responsável por
15 artigos publicados em periódicos, pela organização de l livro e por 14 capítulos de
livros, além de um grande número de trabalhos apresentados em congressos e eventos
científicos. Os projetos de pesquisa refletem a dinâmica de trabalho e a ousadia
ntelectual da candidata, incluindo -- além daqueles referentes à fecundidade,
nupclalidade e família - temas sobre a população carcerária, mobilidade educacional,
demografia e políticas sociais. Atualmente é Pesquisadora 2 no CNPq. Ressalte-se a
Internacionalização na trajetória acadêmica da Professora Vieira, desde o doutoradosanduiche na UniversidadeAutónoma de Barcelona - com o qual foi contemplada com o
Prêmio Capes 2009 -, o pós-doutorado na Universidade de Southsamptom e participação
na Rede Latino-Americana de Estudos de Família e no Panel Family Demography and
Family Law/ InternacionalUnion for Scientiflc Study of Population (IUSSPI. Ao longo de
sua carreira organizou eventos científicos e reuniões. No campo da docência, a
Professora Joice Meio Vieira apresentou ativídade contínua e dedicada na graduação e
pós-graduação.Como orientadora, apresenta 12 orientações de iniciação científica

concluídase 02 em andamentos
09 mestradosdefendidose 03 em andamentos
04

defesas de doutorado e 05 em andamento. Participoude 13 defesas de mestrado e 19 de
doutorado,18 exames de qualificação de mestrado e 16 de doutorado. A Professora Joice
denominou como "iniciativas de poputarizaçãodo conhecimento científico" a produção de
vídeos sobre bónus demográfico e eleiçõesl família e parentesco na sociedade braslleiral
conversa com os cursos de Ciências Sociais, História e Filosofiascenso 2021l transição
demográfica e janela de oportunidades. Por todas estas realizações, devidamente
documentadas no Memorial, a comissão ressalta a solidez da carreira acadêmica e a
importante contribuição científica da Prosa.Dra Joice Meio Vieira: atestando estar apta a
postular o título de Livre Docente por meio do concurso supra mencionado.
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Com base no exame do material apresentado pela Dra. Bárbara llze Semensato ao
Departamento de Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, para o
concurso público de provas e títulos para Livre-Docente, na disciplina de Fecundidade,
Nupcialldade e Família, e após leitura atenta do Memorial apresentado e do Curriculum
Vitae, a comissão de especialistas considera que a candidata não cumpre com a
exigência, conforme consta no Edital, de ter em sua carreira acadêmíca produção
Intelectualrelacionadacom a disciplina. De acordo com o Edital
d. exemplar do memorial contendo a formação científica, artística, didática
e profissional do candidata, e, principalmente, gyêg.BIMdêdgs..relacionadas
çgln:a;;di$çiplba;;Qy ÇQDjyllto..dedisciplinas em concurso. a saber:
d.l. títulos universitários: relação nominal de títulos universitários
l.idas em concurso. bem
como dos diplomas ou outras dignidades universitáriase acadêmícas'

A candidata é doutora em Administração com a tese "AS CAPACIDADES DINÂMICAS
PARA A INOVAÇÃO E OS PADRÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃODE EMPRESAS

DE BASE TECNOLÓGICA:UM ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS COM Pães
BRASILEIRAS" e toda a sua produção científica é nessa área, sem nenhuma conexão
com a linha de pesquisa deste concurso: Fecundidade, Nupcialídadee Família.

Pelos elementos apresentados,a comissão de especialistas indefere a inscrição da
candidata Dra. Bárbara llze Semensato, por não preencher os requisitos necessários
para postular o título de Livre Docente por meio do concurso supra mencionado
Campinas,23 de maio de 2022.

Profa. Dra. RomanaAparecida Baeninger
Professor Associado ll - MS-5.2
DD/IFCH/UNICAMP

F'rof. Dr. Omar Ribeiro Thomaz
Professor Associado ll -- MS-5.1
DD/IFCH/UNICAMP

Prof. Dr. Roberto Luíz do Carmo
Professor Associado ll - MS-5.1
DD/IFCH/UNICAMP
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Campinas,01 de junho de 2022.
Oficio DA / IFCH n' 023/2022

fina. Sra.
Prosa. i)ra. Andrê a Galeão
Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH, em consonância com o Parecer DA/IFCH nP

002/2022, em anexo, as inscrições das candidatas e dos candidatos: Adriana de OlixreiraSirva,Aline

Fonseca lubel, Ana Lúcia Marquei Camargo Perfaz, Andressa Lewandowski, Bernarda Fonseca
Machada, Bruna Nunes da Costa Triana, Bruna Potechi, Bruto Nogueira Guimarães, Caio Pompeia

Ribeiro Neto, CamisaFernandes Pinto, Carlos Roberto Filadelfo de Aquillo, Carolina Parreiras Silvo,
Caue KI'uger, Chantal Medaets, Daniel Ferreira Wainer, Daniela Moreno Feriam, Erik Petschelies,
Fabiana Jorsão Nlartinez,

Fabiana Maizza, Gabriel BerEolo, Giselle Guilhor) AnEunes Camarão,

GuilhermeMoura Fagundes,Henrique FernandesAntunes, Inácio de Carvcãlho
Dias de Andrade,
IracemaHílário Dulley, lsabel SanEanade Robe,JogoDaniel Dornelps Ramos,jogo FranciscoCanto
Loguercio, José Ronaldo Tt'indade, JoyceKaroline Pingo Oliveira Pontes, Juliana de Farias Melão e Lama.

Juliane Bazzo, Leopardo Carvalho Bertolossi, Leslye Bombonatto Ursini, morenaAvellar de
Muniagurria,Luís Felipe Bueno Sobram.Luiz GustavoFrestasRossi,Luz GonçalvesBrita. Marco
Ale.jandroTobón Ocampa,Mariana Faiad Batista Alves, Marina Pereira Novo, Marisol Marina,Mauricio
Fiore, Olavo de Souza Pinto Filho, Paula Marques Briga. Pedro Lopes, Rafael da Silvo Milhão. Rafael do
Nascimento Cesar, Raphael Schapira, Renata Guedes Mourão Macedo, Rodrigo Charaíeddine Bulamah,

Sabrina Sobres D. Almeida, Sandra Lucra Goulart, Simone Sayuri Takahashi Toji. Stella Zagatto
Paterniani, Tatiana melena Lotierzo tirano, Vector Miguel Castillo de Macedo, Vigor Gonçalves Pimenta.

Vi Grunvald,Waldemir Rosa,para participação no concurso para provimento de 01 cargo de Professor
Doutor [. nível MS-3.1.em RTP,com opção preferencial para o RDIDP,nos termos do item 2, na área de

Teoria Antropológica,sub-área:Teoria, na disciplina HZ360 - Antropologia 111:Teorias e
ExperimentaçõesEtnográficas,da Departamentode Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Estadual de Campinas, conforme Edital publicado no Diário OHcial do

Cidade Universitária Zeferino Vaz. Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP;13083-896
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Estado de SãoPaulo de dezoito de março de dois mil e vinte e dois, às páginas 674 e 675 e constante do

processo número 09-P-07944/2020.

De acordo com o parecer deste departamento. todas as inscrições citadas acima foram
deferidos.

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

Cordialmente.

Prof. Dr. Antonio coberto Guerreiro Jr.
Matrícula Dg304259
Cllefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária
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Parecer 001/2022
Parecer do Departamento

de Antropologia

sobre o Edital de abertura

de

inscrições ao concurso para provimento de OI cargo de Professor Doutor 1,nível
MS-3.1,em RTP, com opção preferencial para o RDIDP,nos termos do item 2, na
área de Teoria

Antropológica,

sub-áreas Teoria,

na disciplina

HZ360

Antropologia 111:Teorias e ExperimentaçõesEtnográflicas,do Departamentode
Antropologia, do Instituto de Fiiosoüia e Ciências Humanas da Universidade

Estadualde Campinas,publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de
dezoito de março de dois mil e vinte e dois, às páginas 674 e 675 e constante do

processo número 09-P-07944/2020, aprovado na reunião realizada aos dezoito
dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14h00, na sala 111-04do Prédio
da Graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.
Após a análise preliminar da documentação enviada para iilsct'irão: o Departamento de
Antropologia considera que estes candidatos preenchem todos os requisitos formais para a

inscrição no referido concurso. Sendo, portanto, de parecer favorável ao detrimento dos
requerimentos de inscrição das candidatas e dos candidatos: Adriana de Oliveira Silvo, Alíne
Fonseca lubel, Ana Lúcia Marquês Calnargo Ferraz, Andressa LewandowsJçi, Bernarda

FonsecaMachado, BrumaNunes da CostaTriana, BrumaPotechi, Bruno Nogueira Guimarães,
Caio Pompeia Ribeiro Neto, Canela Fernandes.Pinto, CardosRoberto Filadelfo de Aquino,
Carolina Parreiras Silvo, Caue Kruger, Chantal Medaets, Daniel Ferreiro Wainer, Daniela
Moreno Feriam, Erik Petschelies,FabianaJorsãoMartinez, FabianaMaizza, Gabriel Bertolo,
Gise1leGuilhon Antunes Camargo,Guilherme Moura Fagundes,Henrique FernandesAntunes:
Início de Carvalho Dias de Andrade, Iracema Hilário Dulley, lsabel Santanade Rosé, Jogo
Daniel Dorneles Ramos, Jogo Francisco Canto Loguercio, José Ronaldo Trindade, Joyce
Karoline Pinto Oliveira Pontes, Juliana de Farias Mello e Lama, Juliana Bazzo, Leopardo
Carvalho Bertolossi, Leslye Bombonatto Ursini, Lorena Avellar de Muniagurria, Luís Felipe
Bueno Sobral, Luíz Gustavo FrestasRossi, Luz CionçalvesBrita, Marco Alqandro Tobón
Ocampo, Mariana Faiad Batista Alvos, Marina PeneiraNovo, Marisol Marini, Mauricio Fiore,

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083 896 Telefones
IZ9) 3521 1572 e-mail: dantropo@unicamp.br
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Olavo de Souza Pinta Filha, Paula Marquês Braga, Pedra Lares, Rafael da Silvo Milhão,
Rafael do Nascimento Casar, Raphael Schapira, Renata Guedes Mourão Macedo, Rodrigo

CharafeddineBulamah, Sabrina SobresD. Almeida, Sandra Luzia Goulart, Simone Sayuri
Takahashi Tdí, Ste]]a Zagatto Paternianí, Tatiana Hejena Lotierzo Hírano, Victor Migue]
Castillo de Macedo,Vigor GonçalvesPimenta, Vi Grunvald, Waldemir Rosa.

Prof. Dr. Antonio Robeilo Guerreiro Jr.
Matrícula n' 304259
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UN'lCAMP

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

j19) 3521 1572 e-mail: dantropo@unlcamp br
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A presenteComissãoAvalíadora.nomeada pela Congregação do Instituto
de Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, havendo
examinado o material apresentado pela Profa. Dra. fátima Regida Rodrigues Evora

com vistas à sua postulação à promoção ao nível MS-5.3da carreira docente da

Universidade Estadual de Campinas IUricaTlpl, consideroua plenamente
justificada.

O referido

material,

que

consiste de

Memorial

circunstanciado

especificamente elaborado para a presente postulaçõo, acompanhado de
documentação comprobatória, atende, de forma exaustivameticulosa,a todos
os requisitos formais estabelecidos na De]iberação CONSU-A-027/20] 4. que dispõe

sobre o processo de promoção por mérito para os níveisde Piofessor Doutor ll l VS
3.21, Professor /\ssociado

ll ÍUSS.21

e Associado

111if/IS 5.31 da

carreira

do

magistério superior. bem como pe]a De]íberaçõo CONSUA-023/201] . que dispõe
sobre o perfil académico de Professor Doutor ll fiXAS 3.21, Professor Associado ll ciVIS

5.21 e Associado 111
lIxAS-5.31
da carreira de magistério superior do Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas jlrCHI da Unicamp. os critérios quantitativos
apontados por este último documento, a título de balizamento, são amplamente
ultrapassadospela produção acadêmica da professoraFátímaÉvora.em todos os
quesitos. Tal produção mostra. ademaís, perfeito equilíbrio entre as atívídades de

docência e de pesquisa.não apenas no período mais diretamente relevante para

a presente
postulaçõo,
masao longode toda a carreirada docenteno
Departamento de l:ílosofia da Unicamp Sua qualidade excepcional patenteia-se
pela análise de diversosfatores, destacados no restante do presente Parecer.

Tendo obtido o título de livre-docente mediante aprovação em concurso
público

do DepartarrenFo

de

Filosofia do IFCH, em 2011, a professora

Evora

prosseguiu,desde então, sua carreira acadêmíca. já então exemplarmente bem
sucedida. Continuou dando contribuições muito expressivasnas áreas de pesquisa.

docência e formação de quadros profissionaisde excelência, que hoje se
distribuem por diversas universidades brasileiras. Em sua área de especialização,
ou seja. os estudos de filosofia medieval e antiga. e da história da filosofia natural

na transição para a modernidade. com foco nas obras dos críticos medievais de
Cidade Universitária Zeferino Vaz, RuaCora Coralína, 100 - Campinas/SP- CEP:13083-896
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Arisfóteles, entre os quais Filoporo

de Alexandria, a professora Fátlrra

Evoca

desfruta, hoje. de elevada reputação entre seus pares, não apenas no país mas

também nos principais centros especializados internacionais com os quais têm
interagido,

em virtude do refinamento,

rigor e originalidade

de suas análises

teóricas.

Sobressaem,na produção académica da professoraEvoca,a abrangência
o montante e o impacto nacional e internacionaldos trabalhospublicados e das
palestras e seminários especializados proferidos, em várias das principais
universidadesnacionais e centros de excelêrcla em paísesda Ecropa j:lança e
Porlugall e Améríca do Norte (EUAI.Nos sete anos decoriídos desde a sia
promoção ao nh'el MS5.2 da carreira docente da Unicamp, a professorapublicou
3 artigos originais em pera(5dicosarbitrados especializados, 7 capítulos de livros de

suas áreas de aruação, elaborou ] livro autoras Íagora no prelos, organizou
sozinha ou em colaboração, 8 livros, para os quais redigiu substanciais prefácios
ou introduções filosóficas. Essaexpressiva produção bibliográfica esteve associada
às suas múltiplas colaborações com grupos de pesquisa no país e Exterior. bem

como aos trabalhos de alunos de pós-graduação. Coordenou ou participou com
membro titular de 5 projetos de pesquisade ampla envergadura, financiados pela
Fapesp, Capes e Cnpq, em associação com pesquisadoresrenomados de

diversasuniversidadesnacionais e internacionais. Ressalte-se.ademaís, que a
professorafoi detentora. durante todo o período, e mesmo antes dele. de bolsas
de produtividade PQ do CNPq, sendo que atualmente tem bolsa do nível IB,
referente a projeto de pesquisarecentemente renovado. Ainda no campo da
pesquisa, cumpre mencionar que Fátima Évora eslava por diversas vezes em visita

ou est(5gios
em centrosde excelênciano Exterior.com destaquepara a sua
ínteração acadêmica

de longa data com o renomado prof. Daniel Garber.

atualmente em Princeton.que a professoravisitou,a convite dele, em 2016.Fez
estágios na Universidade de Paraslv/CNRS e na Universidade do Porto, em projetos
que enveram outros centros portugueses de estudos medievais. Essesintercâmbios,

financiados por agências de fomento, em vários casos possibilitaramtambém a
viagem concomitante ou posterior de alunos de p(5s-graduação orientados pela
professora Evoca. resultando em impulsos expressivos para as carreiras dos
estudantes.

Cidade Universitária Zeferino Vaz, RuaCora Coralina, 100 - Campinas/SP- CEP:13083-896
Telefone(19) 3521-1579 - e-mail: dirífch @uDiç40p:bt
Documento assinado.Verificar autenticidadeem sigad.unicamp.br/verifica
Informar código COBC3F43 994B4653 AI C5E2C6 06889BD4

]

PARECER

IFCH nü 2/2022

ê®'

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

UN.AMP

INSTITUTODE FILOSOFIA ECIÊNCIAS HUMANAS

''TII;;==1:T=::m

000013
Uma das características mais marcantes da atuação acadêmica do

professora
Évoraé sua capacidadede liderançanas áreasem que se
concentram suas pesquisas.Com isso,tem conseguido a manutenção regular e
de longa data

de grupos de estudos com

alunos de graduação

e de pós-

graduação, que recebem. dessaforma. nõo apenas excelente formação teórica
mas também incentivo pessoal direto, que tem sido essencial para inclui:los no
mundo acadêmico-filosófico.
Os seminários e encontros especializados

organizados pela professoraamaisde uma vínrena, no período recentes têm

possibilitadoque eles travem contado com retomados pesquisadores
do país e
do Exterior.sendo que os vínculos estabelecidos têm se mostrado robustos e
frutíl:eras,propiciando a ocasião de visitas acadêmicas de trabalho, como jó
registrado anteriormente neste Parecer.

Parcialmenteligado ao que foi dito no parágrafo precedente está a
excelência do desempenho da professora Évora em Todasas funções ligadas à

docência e orientação rios diferentesciclos de formação no curso de Filosofiado
IFCH.Ela tem ministrado regularmente disciplinas básicas de graduação, nas quais

dão apenas introduz os estudantes no estudo dó conteúdo dos tópicos filosóficos
escolhidos, mas também. de forma relevante. contribui eficazmente para formar
sua capacidade de leitura crítica e minuciosa dos clássicosda filosofia. O mesmo

vale para os cursosem nívelde pós-graduação,sendoque nestecaso adicíonase a importante vinculação com tópicos vivos de pesquisa em que ela trabalha, o

que via de regra constitui importante estímulo para encaminhar os estudantes
para a carreira acadêmíca.

Detalhando esse ponto quantitativamente. a professoraofereceu, neste
último período de sete anos, 7 disciplinasde graduação, das quais 3 contaram
com bolsistas PAD supervisionados por ela. Orientou 2 projetos de iniciação
científica. com financiamento. No cicio de pós-graduação, ministrou ] 3 disciplinas

e supervisionou] bolsitaPED.De forma relevante, participou lou ainda parlicipal
de projetos de apoio a programas a outras universidades brasileirasIDirter/UFA \A e

Procad/UFPEI.
Ao largo de suacarreiraro Departamerto de Filosofiada Unicamp,
a professora Evocaoriertol

um número muito expressivo de teses de doutorado e

dissertações
de mestrado.
Atualmente.
cuidada orientação
de 2 projetosde
mestrado e 3 de doutorado, sendo que no período mais recente de sete anos
concluiu a orientação de 3 outros alunos de mestrado. No programa de pósCidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP- CEP:13083-896
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graduação do Departamento e em diversosoutros no país, integrou, após sua
última promoção, 8 bancas de doutorado e 9 de mestrado, além de diversas
outrasde qualificação, monografias e TCCs.
O prestígio da professorÉvora entre seus pares levou a que fosse corvídada

a integrar comissões examinadores de ingresso de docentes em concursos
públicos da UFRJe da UFSCar. comissão avalíadora de postulação à progressão

na carreiraacadêmica no IfCH/Unicamp,e bancas de livre-docênciana Uspe
Uricamp, deste último caso em duas ocasiões IFCA e DF/IFCHI

Desde que passou a integrar os quadros da Unícamp, inicialmente como
pesquisadora. em 1987. e depois como docente.

a partir de 1993, a professora

FátimaÉvora tem colaborado de forma regular e muito relevante em atividades
administrativas, ocupando cargos de chefia e coordenação e integrando diversas

comissõese câmaras académico-administrativas, nos âmbitos do Departamento
do Instituto e da Administração Superior da Universidade. No período que vai de

2015à presentedata. ela integrou ou ainda integra as Comissõesde graduação e
pós-graduação

do Departamento

de Filosofia. a CIDD. a CVD. a CEPE; foi ou é

representante
docente na Congregaçãoe no CONSU;além de ter
desempenhado ativídades específicas, como integrar comissõesad hoc para
diversas tarefas acadên'ocas de avaliação jingresso de candidatos ao programa

de pó$,indicação ao PrémioCapas,etc.l
Ainda com referência aos projetos de pesquisa. amuou como executara

principal de 5 deles, e colaborou na execução e administraçãode váriosoutros.
Integra a equipe editorial de importante periódico especializado ja Revista de
FilosofiaAntiga / Journal of Ancienf Phi/osophyj;é membro de corselFos editoriais
e tem aluado com referem de várias outras revistas.Atum também como assessora

das mais importantesagência de fomento acadêmico do país,no âmbito federal
ICapese Cnpql e no Estadode São f'pulo IFapespl
Considerando a produção

académica

de excelência da postulante.

elogiável em todos os seus aspectos, bem como o ló consignado cumprimento
das exigências formais das deliberações universitárias que regulam o processo de

promoção do nh'el JÜS-5.2ao nível MS-5.3,a presente Comissão avalia que a
postulação

a essa promoção,

pela

professora

Fátima

Resina

Rodrigues

Evoca.
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deve

ser inequívoca

e resolutamente

aprovada

por

todas

as instâncias

universitárias às quais o processo esteja afeto
Campinas, ]6 de maio de 2022

Prosa. Dra. Mana Stello Mastins Bresciani

Hísróricl/IFCH-UNiCAiv P IPresider tel

Prata. Dra. Leíla da Costa Ferreiro - Sociologia/IfCH-UNICAMP
Prof. Dr. Silvío Seno Chibeni - Filosofia/IfCH-UNICAMP
Profa. Dra. Marca do Lívramento Míranda Clementino - DPP/UFRN
ena IMonseff
nsn Períssínotto
0
U
Prof.
0 Dr. Renato
DECP/UFPR
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Reunidaa Comissãode Avaliação, foi exarado o parecer a seguirsobre o
pedido de progressãodo ProfessorAndrei Koerner com vistas à sua postulação à

promoçãoao nívelMS-5.2
da carreiradocenteda Universidade
Estadual
de
Campinas IUnicampl com base na Deliberação CONSUA 027/20T4,que dispõe
sobre o processo de promoção por mérito para os níveisde ProfessorDoutor ll lv.s

3.21, f'rofessorAssociado ll IMS 5.21 e Associado lll IMS S.31da carreira do
magistério superior. bem como pela Deliberação CONSUA-023/2011, que dispõe
sobre o perfil acadêmico

de Professor Doutor ll jiX4S3.21, Professor Associado ll l.\4S

S.21e Associado
lll l/'/tS5.31da carreirade magistério
superiordo Irslí+uto
de
Filosofiae Ciências Humanas jlrCHI da Urícamp. O presente parecer levou em
consideração as dimensões qualitativa e quantitativa previstas nas referidas
Deliberações, cujo detalhamento apresentamos abaixo.

No que concerne à dimensão qualitativa. a Comissão avalia como
plenamente justificada a promoção do professor Andrei Koerner para o nível
Professor Associado [[ (MS 5.21, pois durante o interstício entre os anos de 20]5,

quando obteve sua titulação de livre-docente, e 2022o candidato cumpriu as
seguintesatividades condizentescom o perfil qualitativo que se espera de um
ProfessorAssociado do IFCH-Unicamp:

al Produção académica de qualidade: O memorial apresentado pelo
professor Koerner evidencia uma longa carreira voltada para estudos referentes

ao Poder Judiciário e sobre o direito como fato político e social. Sua ampla
produção acadêmica concentra-se nessa área de especialidade e tem sido
publicada em veículosde reconhecida qualidade pela comunidade acadêmica
A sua produção no interstício pode ser assim resumida: impressionantes 23 artigos

publicados em periódicos como Cadernos Cedec, EstudosHistóricos,Giorna/e dí
Storia Costituzionale, RevistaBrasileirade Ciêrlcias Sociais, Lua Nova. Novos Estudos

Cebrap, entre outros. Um sinal de maturidade intelectual em nossa área é a

publicação de livros,na medida em que estespermitem sistematizare aprofundar
discussõesteóricas e metodológicas nem sempre possíveisde serem feitas nos
artigos acadêmlcos. O professor Koerner publicou, durante o interstício, três livros.

um autoral e duas coletâneas. O número de capítulos de livro também é
Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP -- CEP:13083-896
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mpressionante, perfazendo um total de onze no interstício, publicados por editoras

de reconhecida qualidade, como Editorada Unicamp,Editorada UFABC,Editora
da UFPR fresta caso, em associação com a Associação Brasileira de Ciência

Políiical. O que se percebe a parlír dessa produção académica regular e de
qualidade é que o professorKoernerconsolida-se como um dos mais renomados
pesquisadores sobre o Poder Judiciário brasileiro e sobre o Direito, não se limitando
a pesquisas empíricas,

mas dando

contribuição

reconhecida

nas discussões

teóricas sobre o tema

ól Ativídade didática regular: O período inicial do interstícioem avaliação é

marcado pelo afastamento do professorKoernerde suasatividades docentes a
fim de aprofundar sua formação

acadêmica.

No retorno ao Brasil. em 2016,

assumiudisciplinasregularmente.como fica claro no Memorial e nas declarações
oficiais que acompanham a documentação do presente processo. No segundo
semestre de 2016, o professor ministrou a disciplina de Política Brasileira na
graduação em ciências sociais;em 2017 e 2018.assumiuas disciplinasoptativas
de Políticae Direitol e 2 também na graduação; em 2019.a disciplinaTeoriasdo

Estado,obrigatóriada graduação, ficou a cargo do professor.Obsewe-seainda
que. em função da pandemía. o professorKoernerredigiu suasaulas para tornálas acessíveisaos alunos em aulas remotas, tendo como horizonte a preparação

de um livro didótico sobre o tema, o que evidencia sua preocupação
pedagógica com o desempenhodos alunosem situação tõo insólitacomo a que
nos acometeu nos últimos dois anos. Na pós-graduação, ministrou as seguintes
disciplinas: Estado, Políticas Públicas e Constituição na América Latina. Seminários

Avançados de Teoria Política e Teoria Política Contemporânea 2. Em 2021
ministrou seminários de leituras sobre a obra de Foucault em Leituras Dirigidas junto
ao Programa

de Pós-Graduação

em Ciência

Política. atividade

mantida

em 2022.

Percebe-se nessa longa lista de disciplinas ministradas durante o interstício em
análise dois aspectos importantes: em primeiro lugar. o professorKoerner nõo se
furta a assumir disciplinas na graduação, inclusive aquelas não necessariamente

vinculadasà sua área de pesquisa,como fica claro no caso da disciplinaPolítica

Brasileirana graduação; em segundo lugar. fica evidente o diálogo entre
disciplinasassumidasna pós-graduaçãoe o campo de investigaçãoacadémica
do professor Koerner. mostrando a tão desejada interação entre ensino e pesquisa
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cl Formação de estudantes: Com base ro Memorial apresentando e ras
informações contidas no currículo Latõesdo professor Koerner é possívelatestar
uma ampla capacidade

de formação de estudantes em vários níveis. Observe-se

de saída a sua intensa atuação em atívidades coletivas de pesquisa, que podem

serassimresumidas:coordenador de Semináriosde Trabalhoe Gruposde Trabalho
em Encontros da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais

IAnpocsl, vice coordenador da Área Temática de Política,Direitoe Judiciárioda
ABCPdesde 2009,ambas mantidas durante o interstício; participante e membro

do Conselhogestordo INCT-meu
também desde2009;comitê de organizaçãoda
Conferência Brasileira de Estudos sobre os Estados Unidos em 2019; diretor-

presídentedo Cedec em dois mandatos, entre 2017 e 2021; vice-coordenador do
Grupo de Pesquisas em Direitos Humanos, Democracia

e \memória do IEA/USP

Além dessa inserção em grupos coletíú'os de pesquisa. certamente essencial para

recrutar e formar alunos, é importante observar que o professorKoerner tem. no
presente momento, um total de seis orientados de doutorado, três de mestrado e

uma supervisão de pós-doutorado. Durante o interstício, concluiu cinco
orientações de mestrado, seis orientações de doutorado e duas orientações de

Iniciação científica. Além disso, o professormostra-se bastante atuante na
avaliação das dissertaçõese tesesdefendidas por orientandosde seuscolegas.
tendo participado, entre 2015 e 2022,como membro de dez bancas de mestrado

e quinzebancas de doutorado, de acordo com documentação que compõem o
seu processo.
Nesse sentido, a produção

apresentada

durante o interstício em avaliação

contempla

pelo professor Andrei Koerner

plenamente

as exigências

qualitativas definidas pela Deliberação CONSUA-023/201
1, revelando um
académico de carreira consolidada no seu campo de atuação, seja como
pesquisador. como professore como formador de recursos humanos qualificados.
Observe-se ainda que o professor Andrei Koerner se dedicou a atívidades

administrativasimportantes para a instituição. Depois de retornar ao Brasilapós
estágio pós-doutoral no exterior. o professor Koerner assumiu, em 0]/04/2017. a
função de vice-coordenador

do Programa de Pós-Graduação

em Relações

Internacionais San Trago Dantas, permanecendo nessa função até 31/03/2021

Com o fim desseencargo. o professorassumiu,em 28/04/2021
, a função de chefe
de Departamentode Ciência Política.estando nestaposição até o momento.
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No que concerne à dimensãoquantitativa da presenteavaliação prevista
pela

mesma

Deliberação

CONSU A-023/201],

o professor Andrei

Koerner

ultrapassacom facilidade todas as exigênciasali definidas.Como já relatado, o
professor Koerner tem, no intervalo entre sua livre-docência e a presente

avaliação, quatro dissertaçõesde mestradoe seistesesde doutorado, 23 artigos
publicados em periódicoscom avaliação por pares,três livros,um autorase duas
coletâneas,e onze capítulos de livro. Essaprodução está muito acima das

exigênciasde uma dissertaçãoou tese e de uma publicação especializada.livro
artigo ou capítulo, no interstício,tal como definido no artigo ]', incisosIV.2.2e
IV.2.3 da citada Deliberação

Considerando
o perfil académicode excelênciado postulante.
a
qualidade e montante de sua produção académica, bem como o cumprimento
das exigências formais das deliberações universitáriasque regulam o processo de
promoção do níVe]MS-5.] ao nível MS-5.2.a presente Comissão avalia que a

postulação a essa promoção, pelo professorAndreí Koerner.deve ser

Inequivocamente
aprovada por todas as instânciasuniversitárias
às quais o
processo esteja afeto.
Campinas, 16 de maio de 2022

Frota. Dra. Mana Stella MlarlinsBrescíaní História/IFCH-UNICAMPÍPresidentel
Profa. Dra. Latia da Costa Ferreiro - Sociologia/IFCH-UNICAMP
Prof, Dr. Silvio Seno Chíbeni

Filosofia/IFCH-UNICAMP

Profa. Dra. Mana do Livramento

Míranda Clementino

- DPP/UFRN

Prof. Dr. RenamoMonseff Perissinotto DECP/UFPR
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Reunida a Comissão de Avaliação, foi exarado o seguinte parecer sobre o
pedido de progressão do Professor Dr. Robedo Luiz do Calmo com vistas à sua

promoçãoao nívelMS-5.2
da carreiradocenteda Universidade
Estadual
de
Campinas IUnicampl com base na Deliberação CONSUA C27/2014,aue dispõe
sobreo processode promoção por mérito para os níveisde ProfessorDoutor ll IVS
3.21, Professor Associado ll lõ/tS 5.21 e Associado 111jiVS S.31 da carreira do
magistério superior. bem como pela Deliberação CONSUA-023/2011, que dispõe

sobre o perfil acadêmico de ProfessorDoufoi ll lw.S3.2 1,ProfessorAssociado ll IUS
5.21 e Associado lll IWS 5.31 da carreira de magistério superior do Inslíiuto de
filosofia e Ciências Humanas jIFCHj da Unicamp
O presente

parecer

levou

em

consideração

à Deliberação

CC)NSU-A-

027/2014,que dispõe sobre o processo de promoção por mérito observando as
dimensões qualitativa e quantitativa dos documentos apresentados, cujo
detalhamento vem a seguir.
No que se refere à dimensão qualitativa. a Comissão avalia como
claramente justificável a promoção do professor Roberto Luizdo Carmo para o
nível ProfessorAssociado ll lõ/S 5.21. Obteve sua titulação de livre-docente no ano
de 2017. Entre 20]8 até o presente 120221,o candidato realizou as seguintes
atívídades condizentes com o perfil quantitativo

que se espera de um Professor

Associado ll do IFCH-Unicamp:

al Produção acadêmica de qualidade: O memorial apresentado pelo
professorRoberto do Carmo revela uma sólida carreira voltada para os estudos
demográficos, focados nos processosde urbanização, da educação e da saúde
transversalízadospela questão ambiental. Sua produção acadêmica concentra-

se na sua área de formação Idemografial e tem sido publicada sob o formara de
artigos e organização de dossiêsem veículos de reconhecida qualidade pela
comunidade académica na área dos EstudosUrbanose Regionaise Demografia.
A sua produção no período 20]8-2021 pode ser assim resumida: 20 artigos

publicados em periódicos como Cadernos Metrópoles, Cadernos de Saúde
Pública. IPEA.Temáticas, Redes, Ideias, REBEP.Revista de Salud Publica. entre
Outras. A (área PLURD avalia

como

produção

qualificada

a publicação

de livros,
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na medida em que estespermitemsistematizare aprofundar discussõesteóricase
metodológicas dos resultados de pesquisas mais amplas. O professor coberto do

Calmo publicou, no período, l livro autorase 6 capítulos de livro,todos publicados
por editoras de reconhecida qualidade. Percebe-se em seu currículo uma

produção académica regular e de qualidade no campo da demografia e das
pesquisasquantitativas com enorme contribuição em temas do campo da saúde.
da água e das populações da Amazõnia . particularmente os povos indígenas.
ól Atividade

didática

regular:

Durante o período

em análise o Professor

coberto do Carmo exerceu sua atividade docente, com regularidade, dando

aula e orientando trabalhos na graduação e pós graduação Na graduação,
sempre no turno noturno, ofereceu, disciplinas obrigatórias e optatívas para
licenciatura e bacharelado em CiênciasSociais,uma vez que no Departamento

de Demografia não há curso de graduação vinculado. Na pós graduação
trabalha em dois Programas:Demografia; e. Sociedade e Ambiente. ambos, com
mestrado e doutorado, na UNICAMP.A regularidade de disciplinas oferecidas

evidencia o comprometimento com a pós-graduação ao longo do período
considerado. Ministrou as seguintes disciplinas: ''Dinâmica Demográfica e
Mudança Ambiental", que é oferecida em dupla sigla con' a AS039j"Dinâmica
demográfica, Mudanças Globais e Susienfabilidade"l, sendo que nessadisciplina

conta com a colaboração de outro professordo Programa.No período, também.
ofereceu disciplinasde "Leitura Dirigida" ÍDM005 e DM00ól, voltadas para os
interesses de pesquisa dos estudantes. Da mesma forma. os Seminários de
C)rientação IDU9001,fazendo acompanhamento bem próximo e afeito aos
trabalhos dos mestrandos e doutorandos. No ano de 2021 preparou uma nova
disciplina

obrigatória

IDM012

"Questões

Demográficas

Anuais"l,

para

os

mestrandos e doutorandos ingressantes no Programa de Pós-Graduação em
Demografia

Observe-se
ainda que. em função da pandemíade covíd-19.fez
readequação de toda a perspectiva organizacional das disciplinas,em função da
necessidade

de oferecer

as disciplinas de maneira

não-presencial.

Realizou

esforços de aprendizagem de novas ferramentas e buscou alternativas didáticas e

pedagógicas,que, sabe-se,exigiu um grande esforço,tanto por parte dos
estudantes quanto por parte dos docentes nas universidades.
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cl Formação de estudantes: Com base ro Memorial apreserltardo e ras
informações contidas no CurrículoLattes do professorcoberto do Carmo é possível
testemunhar sua ampla capacidade de formação de estudantes em vários níveis.

Muitosforam os trabalhos concluídos que orientou no período , sendo 04
mestrados, 03 doutorados, 02 tutorías de pós-doutorado, 01 tutoria em extensão, e
mais 06 trabalhos de outros níveis.Tudo isso, considerando que no I' semestre de

202] esteve afastado para um período de licença prémio.
Vale destacar. a sua valiosa atuaçõo em atividades de pesquisa coletiva, sob sua
coordenação

com publicações importantes como o artigo "f'opulation

mobllíty,

demographic, and environmental characteristics of dengue fever epidemics in a

major cita in SoutheasternBrazi1,
2007-20ls" í6.1.5al, escrito em conjunto com os
colegas lgor Joharsen jex-orientando do Doutorado em Demografial, b/torcia
Castra IHarvard Uriversityl e Luciana Alvas IDeparlamenfo

de Demografia

Lnicampl. Sua tiajetória de pesquisana demografia da saúde Ihe trouxe
envolvimentocomo importante colaborador na Força-Tarefada Unicamp Contra
a Covid 19 IFTLnicampl. Durante os anos de 2020 e 202t realizou um trabalho

diário, de registroe acompanhamento dos casos positivosde Covid-19da
população

residente em bairros de Campinas, fornecendo

subsídios para as

equipes de saúde de campo, no sentido de monitoras os casos, realizar buscaatíva em situações necessárias e fazer o acompanhamento

das pessoas que

restavam positivo para COVID 19. Com essa equipe vívenciou a experiência de

ajudar a pensar desde os fundamentos conceituais para o monitoramento da
doença. passando pela atuação em campo - linha de frente - e chegando ao
acompanhamento dos doentes até o final dos sintomas.Tudo isso,permitiu uma
interação muito profícua com pesquisadoresde diversasáreas do conhecimento
e com a população atendida

No entanto, a pandemía inviabilizouprojetos de pesquisaem curso que
previamtrabalho de campo. com a realizaçãode entrevistascom a população.
Teve dois projetos de pesquisa nos quais estava inserido e com financiamentos já
disponibilizados, cancelados: ''Challenges and Risks Faced by Indigenous Peoples
In Today's Brazil: Urpackíng VLlnerability and Mulliple Reactíon$" e "lndigenous

School Educatíon esse último em colaboração com a Caraíff University,Reino
Unido,foca]izavam popu]ações indígenas, muito vulneráveis à covíd-] 9
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Nessesentido, a produção apresentada pelo professor Roberto do Carmo

durante a pandemía e no interstícioem dvalíação contempla plenamente as
exigências qualitativas definidas pela Deliberação CONSUA-023/2011, revelando
um académico de carreira consolidada no seu campo de atuação, seja como
pesquisador, como professor e como formador de recursos humanos qualificados.

Aliás, esforço académico reconhecido pelos pares da sua área de atuação na
medida

em que foi escolhido

pela comunidade

científica

brasileira

da área PLURD

para coordenador de área junto a CAPESpor 4 anos; e. na sequência,eleito para
a presidência da ABEP IAssocíação Brasileira de Estudos Populacionaisl para um

mandato de dois anos. Sem falar de sua participação em comité científico de
revistasimportantes e as inúmeras bancas de conclusão de mestrado e doutorado

que participou na UNICAMPe em outras instituições.Durante o período participou
como membro titular de vinte e nove bancas, incluindo exames de qualificação e
defesas de dissertações de mestrado e de doutorado.
Obsewe-se. ainda. que o professor coberto do Carmo desenvolveu
ativídades

administrativas

importantes

para

a instituição.

Foi eleito

Diretor

Associado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas jiFCHI da Unicamo, para o

período 2017/2021onde enfrentou um período de trabalho muito intenso,com
muitas realizações no nível administrativo, inclusive durante a pandemía e sem

comprometimento
de sua produtividade
acadêmica.Ao contrário,a Vice
Díretoríado IFCHserviupara ampliar sua colaboração na divulgação científica vía
a concepção e organização de um conjunto de discussõesvirtuais sobre ciência
e universidade, projeto intitulado ''Universidade:ideias e práticas''. a partir de um
evento inicial: ''A Universidadee a Pandemia: Emergênciase Futuro''. Na linha da

divulgação científica foi convidado para dar entrevistasa diferentes meios de
comunicação. principalmente depois que assumiua presidência da ABEP.no
contexto em que estava em questionamento a realização do Censo Demográfico
do IBGE.então previsto para 2020.

Considerando
o perfil académicode excelênciado postulante.a
qualidade e montante de sua produção acadêmica. bem como o cumprimento
das exigências formais das deliberações universitárias que regulam o processo de

promoção do nh'el MS-5.1ao nível MS-5.2.a presente Comissãoavalia que a
postulação a essa promoção, pelo professorRoberto Luízdo Carmo, deve ser
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nequivocamente
aprovada por todas as instânciasuniversitárias
às quais o
processo esteja afeto.
Campinas, 16 de maio de 2022.

Profa. Dra. Mana Stella Marfins Brescíani História/IFCH-UNICAMPl

Profa. Dra. Leira da Costa Ferreiro- Sociologia/IFCH-UNICAMP
Prof. Dr. Sílvío Seno Chibeni - Filosofia/IFCH-UNICAMP

Prata. Dra. J-daria do Livramento

Míranda Clementíno

- DPP/UFRN

Prof. Dr. Renato Monseff Perissinotto - DECK/UFPR
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A presenteComissãoAvaliadora. nomeada pela Congregação do Instituto
de Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, havendo
examinado

o material

apresentado

pela Prof. Dr. Marco

Antonio Calor

Ruffino

com vistas à sua postulaçõo à promoção ao nível MS-5.2da carreira docente da
Universidade

Elstadual

de

Campinas

ÍUnicampl,

consideroua

plena

e

sobejamente justificada

O referido material, que consistede versão ''i..attes''completa e detalhada
do currfcu/um v/tae e de /Memorial circunstanciado,

acrescido de um Adendo

sobre a atívidade docente, e de um Histórico Funcional, atende rigorosamente

aos requisitos formais estabelecidos na Deliberação CONSU-A-027/20]4.que
dispõe sobre o processo de promoção

por mérito para os níveis de Professor

Doutor ll lõ/IS-3.21,
ProfessorAssociado ll IWS5.2} e Associado lll lb/IS-5.31do carreira
do magistério superior. bem .como pela Deliberação
dispõe

sobre

o perfil

académico

de

CONSUA-023/2011, que

Professor Doutor

ll l.US 3.21, Professor

Associado ll lõ/S S.21 e Professor Associado lll IVS-S.31 da car'eira de magistério

superior
do Instíturo
de Filosofia
e CiênciasHumanas
jiFCH)da Uricamp.Os
critérios quantitativosapontados por este último documento, a título de
balizamento. sâo amplamente ultrapassadospela produção académica do
professor Ruffíno, em todos os quesitos. Tal produção mostra. ademais, excelente

equilíbrioentre as atívidades de docência e de pesquisa.além de cituação na
administração universitária.

Tendo.em 20]5, obtido o título de livre-docentemediante aprovação em
concurso

público

do Departamento

de Filosofia do IFCH. o professor Ruffino

prosseguiu,desde então, sua carreira académica. já então exemplarmente bem
sucedida, na Unicamp. na década de 1990 e depois a partir de 2013, na UFRJ.de
1997 a 20]3. e durante os seus estágios para pós-graduação

na Europa e Estados

Unidosda América. Neste segundo período no Departamento de Filosofiada
Unicamp iniciado com sua aprovação em concurso público, continuou dando
contribuiçõesmuito expressivasnas áreas de pesquisa.docência e formação de
quadros

profissionais

de

excelência,

que

hoje

se distribuem

por

diversas

universidades brasileiras e do Exterior, se considerarmos os diversos pósCidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
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doutorandos estrangeiros que o professor Ruffino atraiu para a Unicamp e

supervisionou,nos anos recentes. Em sua área de especialização, ou seja. os
estudosde filosofiada lógica e da linguagem,teoria do conhecimento e filosofia
contemporânea de vertente anaiílíca. Marco Ruffinodesfruta,hoje. de elevada
reputação, não apenas no pab mas também nos principais centros especializados

internacionaisnos quais fez sua formação em nhel de pós-graduação, e em
diversos outros com os quais também mantém intenso e efetivo intercâmbio, em

diversos países da Europa. EUA, léxico
dinamismo intelectual

e Américas do Sul e Central. Seu

e o refinamento, rigor e originalidade de suas an(51ises

teóricas é amplamente reconhecido nos centros de excelência no Brasíie Exterior.

Sobressaem,na produção académica do professorRuffino,a abrangência.
o montante e o impacto nacional e internacionaldos trabalhos publicados e das
palestras e seminários especializados proferidos, em várias das principais
universidades nacionais e centros
académica

de excelência de suas áreas de atuação

Nos sete anos decorridos desde a obtenção do chulo de livre-decente. o
professor Ruffíno publicou 10 artigos em periódicos arbitrados especializados,

vários dos quais em revistasirternacíonais arbílradas de primeira linha. É autor de

doislivrosaLroraíspublicados no Exferíorli no b/éxico, pela UAIVI,com coautores,
e outro, de sua autoria individual, acabado de sair pela prestigiada editora
Spríngerl. Em ambos os casos, trata-se de trabalhos de marcante originalidade e

envergadura, que refletem. mais uma vez, o elevado padrão e a relevância da
produção filosófica do professor. Ele publicou também 7 capítulos em coletâneas

especializadas, reunindo artigos de renomados pesquisadores brasileiros e
estrangeiros, incluindo-se alguns dos pesquisadores formados por ele, ou
supewísionados por ele em estágios pós-doutorais, e que integram. ou integraram.

seusativos grupos de pesquisa.

No período desde sua última promoção j20151,o professori\barco Ruffino
apresentou trabalhos em 59 eventos académicos especializados, no Brasíle no
Exterior;organizou 11 eventos, vários dos quais de abrangência internacional, e

que invariavelmentecontaram com o financiamento das principaisagências de
fomento do país,além de apoio do Programade Pós-Graduaçãoem Filosofiado
Departamento de Filosofia/IFCHda Unicamp. A partir de março do corrente ano
sua bolsa PQ do Cnpq foi promovida ao nMel l-A. com novo prometode pesquisa.
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
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Além do projeto anterior, nível l-B, teve apoio da mesma agência em dois outros
projeFosespeciais jeditaisl , bem como dois projetos financiados pela Fapeso

E membro do Centro de Lógica. Epistemologia e História da Ciência da

Unicamp,em colaboração com o qual desenvolve parte de suasatividades de
pesquisa, docência e orientação. É editor, nesse Centro, da revista Marluscrifo

uma das duas revistas internacionais mais conceituadas dos países latínoamericanos, que publica em quatro línguas desde sua origem Íque se confunde
com as origens do Centro e do pioneiro Programa de Lógica e Filosofiada Ciência

do Departamento de Filosofias.Sob sua direção, a revista seguiu em sel elevado

padrão, tendo alcançado a classificaçãoA-] no Qualísda Capes;foi admitida no
Scieloe indexada pelas basesWeb of Sciencee Scopus,Ruffínotem consolidada
atuação

como referve de outras publicações

filosóficas periódicas relevantes.

brasileiras e estrangeiras.

No período desde sua última promoção, o professor Ruffino tem ministrado
regularmente disciplinas em todos os semestres letívos, nos ciclos de graduação e
de pós graduação

Íno total,

]2 de graduacão

e

12 de pósl. Tais disciplinas

estiveram. sempre que possa'el, associadas aos projetos de pesquisa do professor.

o que constitui incentivo para que os alunos de ambos os ciclos se interessempela
carreira académica. O mesmo vale para os projetos de iniciação cientüica e
monografia orientados por Ruffino. O alto nível das aulas e o rigor na avaliação
que caracterizam a atuação didática do professorRuffínonão tem afastado os
bons alunos, contribuindo, ao contrário, para Q elevada estima e respeito em que

é tido pelo corpo discente do Departamento de Filosofia
E baslarte visível a contribuição dele para a formação de qcaaros ae
excelência que jó ocupam postos acadêmicos em universidades brasileiras e
mesmo estrangeiras, se considerados os casos de supervisão de pós-doutorandos
estrangeiros que atraiu para o Departamento e Centro de Lógica. Epistemologia e

Históriada Ciência ICLE/Unlcampl.Ainda dentro do período mais recente de sete
anos, o professor concluiu a orientação de 5 teses de doutorado, 9 dissertações

de mestrado,4 trabalhosde iniciação científica,e supervísionou9 projetosde pósdoutorado. vários dos quais de alunos do Exteriorque vieram à Unicamp com o
propósito específico de interagir academicamente

com o professor Marco Ruffino.

Atua[mente. orienta 6 doutorados, 4 mestrados, ] iniciação científica e
supervisiona 2 pós-doutorados. Relevante mencionar que em virtualmente todos
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os casos os alunos e pesquisadores pós-doutorais contaram com bolsas da Fapesp
e outras agências de fomento.

Ele tem tido também expressivae regular participação em bancas e
comissões julgadoras

na Unicamp e outras prestigiadas

universidades

brasileiras.

No período, integrou 18 bancas de doutorado e ] ] de mestrado, e fez parte de
comissõesde avaliação de 2 concursos públicos e l concurso de livre-docência
Tem.igualmente. prestado serviçosde assessoriae consultoria especializada para
periódicos internacionais e brasileiros e para as mais importantes agências oficiais
de fomento no país.

Uma das características mais marcantes da atuaçõo acadêmíca do

professor
Ruffínoé sua capacidadede liderançanas (áreasem que se
concentram suas pesquisas.Com isso, tem conseguido a manutenção regular e
de longa data de grupos de estudos com alunos de graduação

e de pós-

graduação, que recebem. dessaforma. não apenas excelente formação teórica.
mas também incentivo pessoal direto, que tem sido essencial para incluí:los, em

um bom númerode casos.no mundo académico-filosófico.
Os semináriose
encontros especializados organizados pelo professor têm contado com a
colaboração de pesquisadoresdo paíse do Exterior,sendo que neste último caso
os vínculos estabelecidos têm se mostrado robustos e frutíferos, propiciando a
ocasião de muitas visitasacadémicas de trabalho e convites para palestrasem
diversos

dos

centros

de

excelência

da

Europa

e

das

três

Américas.

Ele

merecidamente conquistou, de forma ainda pouco comum para intelectuais
brasileiros da área de humanidades, destacada

posição como interlocutor

qualificado no debate internacional de seuscampos de especialização.

No âmbito administrativo,Marco Ruffínotem colaborado de forma muito
relevante com o Departamento, desde o seu retorno à Unicamp, em 20]3. De
20]4 a 2016 atuou como Coordenador do Programa de Pós-Graduclção em
Fí[osofia.Em 202] foi esco]hido peias pares a chefia do Departamento, cargo que

ocupa até a presentedata. Além disso,tem participado,sempreque a issoé
chamado, de atividades de comissõesuniversitárias,no âmbito do Departamento
Institutoe Administração Superior.

Considerando
o perfil acadêmicode excelênciado postulante.
a
qualidadee montantede suasproduçãoacadêmica.bem como o jó
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consignado cumprimento

das exigências formais das deliberações universitárias

que regulam o processo de promoção do nível MS-5.1ao nível MS-5.2.a presente

Comissão avalia que a postulaçõo a essa promoção, pelo professor Marco
Ruffíno, deve ser inequivocamente

aprovada por todas as instâncias universitárias

às quais o processo esteja afeto.
Campinas. 16 de maio de 2022

Profa. Dra. b/largaStella Marfins Brescianí - História/IFCH-UNICAMP ÍPresidentel
Profa. Dra. Leíla da Costa Ferreiro - Sociologia/IFCH-UNICAMP
Prof. Dr. Silvio Seno Chíbeni - Filosofia/IFCH-UNICAlvtP

Prosa. Dra. bdaria do Livramento

/ciranda

Clementíno

- DPP/UFRN
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Reunida a Comissão de Avaliação, foi exarado o parecer a seguir sobre o

pedido de progressãodo ProfessorJosé Alvos de FreirasNeto com vistasà sua
postulação à promoção

ao nível MS-5.2 da carreira docente

da Universidade

Estadualde Campinas IUnícampl com base na Deliberação CONSUA-027/2014
que dispõe sobre o processo de promoção

por mérito para os níveis de Professor

Doutor ll IMS 3.21,ProfessorAssociado ll ji\4SS.21e Associado lll lõ/uS
5.31da carreira

do magistériosuperior.bem como pela DeliberaçãoCC)NSU
A-023/201
1, que
dispõe sobre o perfil acadêmíco de f'rofessor Doutor ll IMS 3.21,f'rofessorAssociado
ll IWS5.21e Associado lll IMS S.31da carreira de magistério superior do Instituto de

Filosofiae Ciências Humanas (IFCHIda Unícamp. O presente parecer levou em
consideração as dimensões qualitativa e quantitativa previstas nas referidas
Deliberações, cujo detalhamento apresentamos abaixo.

No que concerne à dimensão qualitativa. cl Comissão avalia como
plenamente justificada a promoção do professorJosé Alvesde FrestasNeto para o
nível ProfessorAssociado il if/uSS.21,pois durante o ír [erstício entre os aros de 20 17,

quando obteve sua titulação de livre-docente,e 2022.o candidato cumpriu as
seguintesatividades condizentescom o perfil qualitativo que se espera de um
ProfessorAssociado do IFCH-Unícamp:

al Produçãoacadémica de qualidade:
O memorial apresentado pelo professorAlvos de l:FeitasNevestraz um balanço de

sua trajetória acadêmica nessescinco anos após a obtenção do título de Livre
Docente. mediante concurso púb]ico, rea]izado em 20]7, no qual apresentou a
tese ''Percorrendo o vazio: letras, discursose costumes na Argentina da Geração
de 1837'', publicado com o título Perconendo o vazio: ante/ectuafse a construção
aa Argentina no sécu/o XfXIEdítora Irtermeíos, 2021l

A tese. agora publicada, expõe uma reflexão hístoríográficclsobre a produção
intelectual de um período de formação - fundação da Argentina enquanto
nação se destacando do complexo colonial espanhol nas Américas. A ênfase na

adição da perspectiva
da História
intelectualpermitiua Alvesde Freiras
Neto
acompanhar a produção da chamada Geração de 1837 em seus embates,
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definidas como o foco da pesquisa as principais obras literárias de Esteban

Echeverria.fundador e patrono dessa Geração. A excelente recepção de seu
trabalho confirmou a importância de sua contribuição para a Históriada
Argentina. em especial, por trazer um olhar externo à historiografiaargentina sobre
um processo tenso e de grandes embates políticos expostos no periódico La &toda

entre 1837e 1838.Osdesdobramentos da pesquisaem artigos a serem publicados

em revistasespecializadasconfiguram a continuidade persistenteno tema depois
explorado em fontes correlatas

A perspectiva política - intelectual persistiuna sequência de 31 artigos na coluna
'Educação, Históriae Latinidades'', publicados no Jornal da Unícamp, entre 2015
e 2018.textos nos quais Alvesde FreirasNeto expõe de modo claro e ao mesmo

tempo erudito questõesatuais referentesà cidadania. educação, política e
formas de inclusão/exclusão social na América Latina; em particular seu foco se
voltou para o que ele denomina ''reflexõessobre os caminhos da educação''. Nos
artigos,ele se detém em temas educacionais e políticostratados com evidente
perspectiva crílíca e atuante. de modo a elucidar certos lugares comuns, sempre
repetidos e pouco definidos. tais como as noções de democracia e populismo, o

lugar das universidades e ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985, tema
desdobrado quando de artigo sobre as eleições mexicanas de 2018 e sobre as
disputas

com

o narcotráfico

e relações

problemáticas

com

os Estados Unidos.

Tema que com alguns matizesdiferenciadoscompreendeu a relação entre
religião e política e se estendeu à situação da Venezuela desde o final do século
XX e neste século XXI,com particular foco no sílenciamento sobre o legado de

Simón Bolivar,o denominado ''libertador'' das antigas colónias americanas
espanholas. e as disputas e do simbolismo em torno de seu nome. /vtereceram

também reflexõesdetidas sobre temas educacionais relevantes,tais como a
reforma

do Ensino Médio

que

envolveu

amplo

debate

entre

professores,

associações de pesquisadores, estudantes, governos e o mídia, em posição crífícci

às mudanças que reduziríamo escopo qualitativo do sistema educacional
brasileiro
Sobressai também sua participação

na série de 5 Módulos Didáticos estruturados

pelo prometo
3 vezes22 na Esmo/ajindependêncía 1822.modernismosaos anos
1920 Semana de ] 922, e o ano presente 20221, coordenados

por Janice T. da Silvo

e Alexardre M. Sais IBiblioteca Biasíliana Míndlin-USP-PRCEU-FundaçãoVanzoliníl
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os Módulospublicados em 202], destinadosa ''oferecer conteúdo para osjovens

do EnsinoMédio'',tratamhistoricamente
de temasatuais:3 X 22 na EscolaApresentação. Independência, modernismos e projetos de futuro; Estado e
Cidadania. A luta pelos direitos e construção da cidadania no Brasíl;Estado e
desigualdades: concentração de renda e distribuição da riqueza no Brasil;Estado

e Educação. Desigualdades,analfabetismo e linguagem no Brasíl;Estadoe Meio
Ambiente. A disputa pelas questões ambientais na sociedade brasileira. Voltados
para a questão

da inclusão e cotas de írdígenas

produziu artigos grevista

ComCiência/SBPC e o jornal O Estado de S. Pau/o.

Muito da produção de textos vinculados ao ensino relacionam-se diretamente à
sua atuaçõo

exítosa à frente da Comissão Permanente para os Vestibulares

ICONVESTI,assumida em abril de 2017. síngularlzada pelo desafio e arrplo esforço

para reformularos sistemasde ingressona Unicamp e a adição de cotas étnícoraciais. Os bons resultados podem ser aferidos pela significativa alteração da
percentagem de ingressode estudantesautodeclarados pardos e pretos e
ndígenas. Houve também evidente alteração do perfil socioeconómico dos
estudantes e a ampliação

da diversidade territorial de estudantes de outros

estados.

À sua atuação no CONVESTse somam atividades correlatas como participações
nas Olimpíadas de História. coordenada por Cristina Meneguello, a criação do
C)bservatório Latino Americano da Uricamp IC)LAI e a organização do evento
irternacioral

"Universidade e Democracia na América Latina"l 20191, coíll a

participação expressiva de pesquisadores da Argentínci, do Max Planck Institute -

Berlime colegas da Unícamp. Completam essescomentários sobre sua atuação
acadêmica

externa à Unicamp, duas participações

no Programa Café Filosófico

ICPrl Cultura/TVCultural sobrequestõesrelacionadas à panderria e a curadoria
da sériede eventosem homenagem a HannahArendt, em comemoração aos 15
anos desse programa.

ól Atlvidade didótíca:

Na graduação sua atuação permanente em disciplinasde Históriada América
Contemporânea

- área pela qual ingressou no Departamento

- consolidou

os

temas latino-americanos,à qual incluiu a América Colonial, quando o prof.
Leandro Karnal se desligou da Unícamp, em cursos desenvolvidos em conjunto
CidadeUniversitária Zeferino Vaz, RuaCora Coralina, 100 - Campinas/SP-- C[P: 13083-896
Telefone(19) 3521-1579 -- e-mail:
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 0EE274FI 9C22421 5 879A326A CCC01 969

PARECER IFCH Ro 6/2022

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
U:yt CAMA

INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIENCIASHUMANAS

000G39
com pesquisasbibliográficas e documental. A mesma excelente atuação se deu
no programa de pós-graduação em Históriaem disciplinasvoltadas para aspectos
culturaise políticos, com ênfase em bibliografia selecionada e atualizada, com as
quais desenvolveu temas relacionados a recortes teórico-metodológicos na Linha
de Pesquisa ''Cultura Visual, História Intelectual e Patrimónios'', parte da área.

criada em 2019. Visualidades,
Políticasde Memóriae Questõesdo
Contemporâneo. Além das 6 disciplinasvoltadas para a históriaintelectual latíno-

amerícana.foi responsávelpor 5 disciplinasno ProfHistória
dedicadas ao ensinode
História.Merece evidência o diálogo entre disciplinasassumidasna graduação e

na pós-graduaçãoe o campo de investigaçãoacadêmica do professorAlvesde
Freiras Neto estabelecendo vínculo entre ensino e pesquisa.
cl Pesquisas e formação de estudantes:

Alves de Freitas Neto interrelaciona suas pesquisas,novos temas e novas
perspectivas de análise documental com as orientações de estudantes de pós-

graduaçõo, opção que amplia sua área de interesseacadêmico. Na listade teses
de doutorado e de mestradosdefendidas no período de 2017 a 2021confirma-se
sua opção por dar liberdade de escolha de temas aos pós-graduandosque.
entretanto, guardam contiguidade com seustemas e. mais, ampliam as faixas de

temporalidade. A sequência de temas dos 8 doutorados e dos 4 mestrados
defendidos entre 2017 e 2021, listados em seu Memorial, evidencia ampla

capacidade de formação de estudantesem vários níveis.A orientação de
pesquisasse estende à Iniciação Crer\tífica. Atualmente orienta l IC, 4 mestrados.
2 mestrados profissionaise 4 doutorados. A dedicação à pesquisa se estende
como, já observado, à intensa atuação em atívidades coletivas: criou o GTCNPq

í20201"AméricaLatina: história,fortes e narrativas,"e a participaçãoem
associaçõesda área de História,das quais destaco as Associação Nacional de
Professores de História IANr'UHI, e a Associação de Pesquisadores em História das

Américase Caribe IANPHLACI,da qcai foi pane da diretoria
No que concerne à dimensão quantitativa da presente avaliação prevista

pela mesma Deliberação CONSUA-023/2011, as atívídades desenvolvidas no
interregno 2017-2021 pelo professor José Alves de FrestasNeto ultrapassam todas

as exigências alí definidas e se sobressaem pela qualidade de sua .produção
Intelectual académica e das atívídades de orientação, às quais se soma a
importante coordenação do CONVEST.
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Considerando
o perfil académicode excelênciado postulante.
a
qualidade e montante de sua produção acadêmica, bem como o cumprimento
das exigências formais das deliberações universitáriasque regulam o processo de
promoção do nível MS-5.1ao nível )ÚS-5.2.a presente Comissão avalia que a
postulação a essa promoção, pelo professorrosé Alces de FreirasNeto, deve ser

inequivocamente aprovada por todas as instâncias uníversítóriasàs quais o
processo esteja afeto.
Campinas, l ó de maio de 2022

Profa. Dra. Mana Stella Marlins Bresciani História/IFCH-uNICAV P IPresídentel
Profa. Dra. Leira da Costa Ferreiro

Prof. Dr. SílvíoSeno Chibeni

Sociologia/IFCH-UNICAMP

Filosofia/IFCH-UNICAMP

Profa.Dra. Mana do LivramentoMirando Clementino DPP/UFRN
Prof. Dr. Renato /vlonseff Períssinotto

DECK/UFPR
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A presente Comissão Avaliadora, nomeada pela Congregação do Instituto
de Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, havendo

examinado o material apresentado pela Prata. Dra. Silvana garbosa Rubino com

vistasà suapostulação
à promoçãoao nh'elMS-5.2
da carreiradocenteda
Universidade Estadual de Campinas IUnicampl, consíderoua plena e
sobejamente justificada .

O referido material,que consistede versão ''Lattes''completa e detalhada
do cunicu/um vital e de Memorial circunstanciado, acrescido de um Adendo
sobre a produção acadêmica recente e de um Histórico Funcional, atende
rigorosamente

aos requisitos

formais

estabelecidos

na

Deliberação

CC)NSU-A-

027/2014,que dispõe sobre o processode promoção por mérito para os níveisde
Professor Doutor ll ÍUS-3.21, Professor Associado ll IMS S.21 e Associado lll IMS 5.3j

da carreira do magistério superior. bem como pela Deliberação CONSUA-023/2011

que dispõe sobre o perfil académico de Professor Doutor ll

IMS 3.21, Professor

Associado íl IMS-S.21
e Associado 111
ÍMS5.31da carreira de n'aglstério superior do

Instituto de Filosofia e Ciências Humarlas jIFCHI da Unícamp. Os critérios
quantitativos apontados por este último documento, a título de balizamento, sõo
amplamente ultrapassadospela produção acadêmica da profa. SilvanaBarbosa
Rubino, em todos os quesitos. A exposição de suas atividades demonstra

excelente equilíbrio entre a docência e a pesquisa.a atuação na administração

universit(áriae como representante da Unícamp em conselhos externos CONDEPHAAT
ICorselho de Defesa do Patrímõrlo Cultural de São Paulo e no de
Campinasl e CONDEPACCIComilê de Preservação Indusíriall.

Silvana Rubino obteve. em 2017. o título de livre-docente mediante

aprovaçãoem concurso
públicodo Departamento
de História
do IFCH.com
pesquisa original sobre ''o lugar'' das mulheres na área de arquitetura e urbanismo,

desenvolvidano Brasile ra trança em dois estágiosde pós-doutorado na Ecole
de Hautes EFudesen Sciences Sociales. A tese de l ivre Docêrcía

Lega' de mu/her:

arqulfetura e des/gn moderno, género e domesffc/dado - dá voz e lugar
profissional a Charlotte

Perriand. Carmen

Portinho e Lha Bo Barda, profissionais

altamente representativas no campo da arquitetura. do design e da engenharia.
Sua pesquisa para a produção da tese de Livre Docência deu continuidade a
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constatação da ''ausência de mulheresno campo da arquitetura'', ausênciacom
frequência motivada pelo foco semprevoltado para profissionais
masculinose de

grande projeçõo, constatação que a faria definir como eixo de indagações
gênero, história das mulheres e feminismo. A partir dessa opção expandiu e

detalhoua atuaçõo de profissionais
femininasno campo da arquiteturamoderna
e do design em dimensão

abrangente

e interdisciplinar

-

história social.

antropologia. design e arquitetura. campo de pesquisa exítoso com a produção

de textos, apresentações em eventos científicos, exposições, organização de
coletívosde pesquisae publicação de coletâneas.Obteve com seustrabalhos
prêmíase menções honrosasem reconhecimento à qualidade e excelência da
pesquisa e escrita. resultando em diversas publicações.

A opção pelo campodos estudosde género,feminismo
e históriadas
mulheres,em particular voltados para arquítetura. design e urbanismo, não a fez

abandonar a (áreade sua pesquisade Mestradosobre a formação do Serviçode
Património Histórico e Arlístíco Nacional ISPHAN,depois IPHANI e. assim, o ten'a

património esteve presente em pesquisa sobre LonaBo Bardaem atuação no
restauro do Solar do Unhão, em Salvador. inaugurado com exposição de material
cultural - arte e artesania - coletado por ela em feiras populares, cujo resultado foi

exposto no texto "Lha Bo Bardi en Salvador de Bahia j19S8 í9ó4l: farto en cinco
anos", publicado em Lida Bo BardaJupí or nof tupJ. Brasff7946 í992. ÍEos. Mana

Sánchez Llorens, Manuel Fontán del Junco, Marca Toledo Gutierrez, madri.
fundación Juan March, 201PI. Interesseque hoje se expressara participação do
GT Doi Codi, do qual participa desde 2014. instalações tristemente famosas por
terem sido sede de prisões políticas e da morte de Vladimír Herzog. Muito desse
seu interesse pelo tema do património/restauro/ preservação e pelo campo dos
estudos de gênero e história das mulheres desdobra-se em disciplinas no curso de

História
e Arquitetura
e Urbanismo
de nossauniversidade.
em orientações
de
mestrados,
doutorados
e pós-doutorados,
o queimplicaem formaçãode alto
nível de profissionaisda área de História e Arquítetura e Urbanismo, ou seja. de

quadros de excelência. muitos deles em atuação em instituições de ensino e
pesquisa brasileiras.

O rigor de suas análises historiográficase a originalidade dos temas
abordados a levou a manter intenso e efetívo intercâmbio, em diversospares da
Europa.EUA,e América do Sul e ser reconhecida a excelência de seustrabalhos
CidadeUniversitária Zeferino Vaz, RuaCora Coralina. 100 - Campinas/SP-- CEP:13083-896
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no Brasíle Exterior.Destaca-sena produção acadêmica da profa. Rubinoa
abrangência. a qualidade, o expressivonúmero de trabalhos de impacto
nacional

e internacional

divulgados

em publicações,

palestras e seminários

proferidos, em várias das principais universidadesnacionais e centros de
excelênciade suasáreasde atuação acadêmica.

Sua produção nessescinco anos após a obtenção do título de livredocente corrobora o afirmado anteriormente.Sua tese de Livre Docência será
publicada pelas Edições SESCem 2023. e soma-se a ela a autoria de 14 textos
publicados

em diversos países. Como desdobramentos

de sua área de interesse

sobre estudos de género e história das mulheres,feminismo, participou da
organização de semináriointernacional com os colegas Jorna Mello de Carvalho
e Salva.Flávia Brita do Nascimento e José Tavares Correia de Lira, e na sequência
da organização

da

coletânea

Domesticidade,

género

e cu/fura

mataria/,

EDUSP.

colocadaem segundolugar no Prémiodo Museuda CasaBrasileira,
na
Associação Nacional de Pesquisae Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo
ÍANPARQj

e na Associações Brasileira de Editoras Universitárias IABCUI. C)

comentário feito por ela sobre a coletânea ter recebido excelente recepção
ressalta a originalidade e o pioneirismo das pesquisas dos autores ao terem se

debruçado sobre o espaço interno doméstico. A acolhida do tema motivou um
segundo seminário internacional sobre o tema Domesfic/dado, género e memória.

acolhendo a questão da memória, outro desdobramento importante de seu eixo

de pesquisas.
O tema desdobrou-seem outrostrabalhoscom o grupo acima
citado em Congresso dos Americanistas em Salamanca. Espclnha. 2018 e no
congresso da Associação de Brasiliaristasna Europa IABREIda EHESS
Fiança, na

já mencionadatese de livre-docênciae em trclbalhosde pós-doutorado.Cumpre
ainda sublinhardesdobramentosque aproximam seu trabalho da área de história
social e antropologia.

por se

voltar para a estrutura de casas modernas

emblemáticas'', trabalho em que avalia projetos de Lha Bo Barda- arquiteta

ICasade Vidro 19Stl e de AffonsoReíddy,companheirode Carmim Porlirho
engenheira jt9S01. Nessesprojetos de residências Rubino expõe a distância
contrastante entre as propostasde áreas para uso dos moradores e o espaço
reservado para as empregadas domésticcts nessas residências.

Merecem destaque alguns dos trabalhos apresentados por Rubino em
reuniões científicas no Brasíle no exterior, por serem muito representativos de sua
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perspectiva sobre género e domesticidade. vários deles jó publicados: ''Charlotte
Perriand,

entre

Domesticidade,

as artes decorativas

e

Gane.'o

Uricamp/

e Memória.

a arquliefura

moderna"

usem:narro

USP/SESC, 20i/l;

"Mulheres,

arquitetura e espaço doméstico" IEnconfro de Design e Anfropo/agia. Escola
Superior de Desenho Industrial, 20171; "Carmer Porlínho: Feminism and Social
Housing for a Modem Lide" IMore. Fxpanding Archifecfure f'om cí Gender basca
Perspective. Uníversitá degli Studi di Firerze, 2017 - Amoroso, S. jedl, Firerze
DIDAPress,
20201;"0 estojo escancarado. Domesticidade e vida moderna nas
exposições de artes decorativas e arquiÍefura" Í2' Semírárío Pensando o projefo

pensandoa cidade. UFG.2018e MAV/IA,Uricamp,20i8l; "Sobretanquese
quartos de empregada em casas modernas" Í5' Encontro nacional de Pesquisa
da ANPARQ. UFBA.2018 - ''Maíd rooms and laundry sínks matter. Modem houses in

a non-modem context'', La casa. Espacioscomesticos, modos de Habitar. Madre,
ABADE Ed. 201Pl; "The house of a modera woman ír São Paulo" IAcrlvism a/
Nome : University of Marchester, UK, 201al.

Entretanto. na apresentação de trabalhos também perduraram temas
sobre urbanismo, "A capital before Brasíiía:the cita of Carmen Porlínho" jl\40MoWo

Women's críatívify sínce the modem movement. An European Cultural Heritage.
Poií[ecnico di torino, 20]8

in Serasin,H.; Franchíní,Caterira; Gorda, Emitiajed.l

ÜVo'r)en's c'eatívífy sfnce the modem movemenf

j191S 120181. Towards a new

perception and reception. Líubliana, ZRC, PublisFlng House, \40MoWo, 2018l; sobre
a relação

entre

arquitetura

e natureza

''Lha

and

the

Nature''.

Una

Bo Barda:

material fdeologfes. Uníversilyof Princeton, LSA, 2018 in V/omxn fn Design and
A'chffefure Series,pub]icação prevista para ]' sen'estro 20221;e sobre o lugar da
mulher como profissionalarquiieta: "0 lugar da mulher ra arquitetura IAtlvidade
paralela às Exposições de Djanira. Tarsila do Amaram e Lha Bo Barda. Jviuseu de Arte

de São Paulo, 201Pl; Gêrlero e participação feminina, ou a caixa preta da
arquíletura moderna" IS' Encontro nacional da ANPARQ,UFBA,Salvador, 20181

São expressivasainda suas participações em eventos on-/fne.quando as
ativídades

presencíais foram

suspensas pela

pandemia.

com

trabalhos

apresentadosem 7 eventos que se detiveram. dentre outros, nos temas
Património

e

género"

ICT

História

e

Parrímõnio

Cuilural

ABPLH,

20211;

Antropologia dos patrimónios.Perspectivasdecoloniaís ISemíráriosda ABA, rV
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ABA,20211;e "Qs subúrbiosno cinema. Territóriofemininos IAcfion! Áção! Acción!
V Congresso/lternacional de Arquitefura e Gane'o. CIEG,Lísboa.2021l
Assumem dimensão altamente expressiva os 14 trabalhos publicados desde

2017 dos quais alguns constam nos Documentos Comprobatórios, e ainda não

comentados. O objetivo é expor um pequeno painel dos desdobramentosdos
temas já relatados: ''Tra Gramscí e Croce''. tina Bo Barda.Uma arca/textura tra lta/ía
e Brasile. Franco Angelí Edizioni, Romã IT, 2017. quando Rubino dó lugar a Lha

enganada com os escritos do intelectual italiano marxista Antonío Gramsci e

voltada para a cultura popularquando da atuação de Lha no iMAIVIBA
IMuseu
de Arie modernade Salvadora;
tema retomadoem "0 íenascírrentobaiano
Gorelik, A., Peixoto, Ferranda jedl Cidades sul americanas como arenas culturais
São Paulo, Ed. SESC,201 9; e em "um museu para uma cidade".

medrosa. A. jedl O

MASS de l./na. São Paulo, MASP,2019. A questão dos espaços domésticos é
retomada em "Espaçosde serviço, cozinha lavandaria" Camacho, Sol jorgl. Casa
de Vidro. A vida dos Bardaentre arte, arquífefura e paisagem IPT/ErqlCordoba ES

EditorialRM.publicação previstapara outubro de 2022e o tema urbanismose faz
presente em ''A Capital before

Brasília: The Modem

City of Carmen

Portinho:

Women's Creatívify lince the Modem Movement: Towards a New Perception and

Reception. MoMoWo, um estudo do prometomodernista pioneiro de autoria de
Portinhopara uma nova capital do Brasil''da era do motor'', orientado pela teoria
de Le Corbusier que estivera em São Paulo e Rio de Janeiro em 1929. em período

ainda marcado pela predominânciada arquiteturaeclétíca e neoclássica.O
convite

para escrever um livro sobre Carmen

Inglaterra, teve o prometo aprovado

Portinho feito pela Bloombury.

pelo editor James Thompson. sendo

interrompidopela pandemia e lamentavelmentepelo incêndio que atingiu o
prédio

da

UFRJ onde

estão

os arquivos

da engenheira

Portinho e de seu

companheiroAffonsoReidy,ainda semavaliação da parte danificada.
Complementa sua atuaçõo intelectual-acadêmica de modo significativo a

numerosaorientaçãode Dissertações
de Mestradoe Tesesde Doutoradoexposta
em seu CV Latões,
sendono períodoapós 2017,2 Dissertações
de Mestrado,6
Teses
de Doutorado,acémde ] Monografiade conclusãode cursode Históriae 2
pesquisas de

pós-doutorado.

Nota-se a diversidade

temática

das pesquisas

orientadas, prevalecendo a proximidade de questõesrelacionadas a suaspróprias
pesquisas.
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Em suma. sua contribuição

para as atividades

do Departamento

de Hístóricl

e junto à Faculdade de Engenharia Civil e Arquítetura e Urbanismo soma aulas e

tarefas acadêmicas, precipuamente a formação de quadros profissionaisde

historiadores
e arquítetos-urbanistas,
à qual se intercalamsua dedicação à
pesquisa.a produção de textose a participação em eventos cíentH:ices
nacionais
e no exterior. Participou atívamente de em bancas e comissõesjuigadoras na
Unicamp e outras prestigiadas universidades brasileiras. A título de complemento,

merece destaque ter integrado, no período de 2002 a 2020, 28 bancas de
doutorado, 41 de mestrado,ter participado de comissõesde avaliação de 4
concursos públicos e l concurso de ProfessorTitular na UFPE.Tem. igualmente.
prestado serviços de assessoria e consultoria especializada para periódicos

internacionais
e brasileiros
e para as maisimportantes
agênciasoficiaisde
fomentono paísICAPES
e rAPESr'l,
é membrode 4 corposeditoriais
e de
comissões relacionadas

à

presewação

e património,

e mantém

vínculo

institucional com a Universidade de Coimbrã. Portugal, onde contribui com cursos
' \c docrlo '2ní)7
e

seminari..

.,..uv

Avv'

-

Considerando
o perfil académicode excelênciada postulante.a
qualidade e montante de sua produção acadêmica. bem como o já consignado
cumprimento das exigências formaisdas deliberações universitáriasque regulam o
processo de promoção

do nível MS-5.1 ao nível MS-5.2, a presente Comissão

avalia que a postulação a essa promoção, pela professora Silvana Barbosa Rubino,

deve ser inequivocamente aprovada por todas as instânciasuniversitáriasàs quais
o processo esteja abeto.
Campinas, 16 de maio de 2022

Profa. Dra. Mana Stella b/afins Bresciarí História/IFCH UNICAl\4PIPresidentel

Profa. Dra. Leila da Cosia ferreiro - Sociologia/IFCH UNICAMP
Prof. Dr. Sílvio Seno Chibeni - Filosofia/IFCH-UNICAMP

Profa. Dra. Mana do Livramento Mirando

Clementino

- DPP/UFRN

Prof. Dr. Renato Monseff Períssinotto - DECP/UFPR
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Processode Mobilidade funcional para Promoção por Mérito do nível MS-3.1para o
nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP,ao qual se inscreveu o candidato
ProfessorDoutor Giorgio Ventura, do Departamento de Filosofia do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Parecer final

A Comissão Julgadora sob a presidência da ProfessoraDoutora rala Mana Loffredo
[yOttaviano

IDF/IFCH/UNICAMP] e como títu]ares os Professores Doutores: Lucí]ene

Regínaldo IOH/iFCU/UNtCAMPI,Josiarne Francía Cerasoli IDH/iFCU/UNiCAUPI.Ana
jaula Torres b/legiani IDH/FFICH/USPI e Silvio Casar Moral b/tanques IUFSCar-campus

Sorocabal, emite o seguinte parecer
O memorial e o currículo japresentado

em duas versões, Vital e Lattesl do professor

Giorgio Ventura compreendem numerosas e expressivas atividades, entre projetos e

estágiosde pesquisa.publicações, orientações, participações em eventos científicos,
ntercâmbios, pareceres, docência Igraduação e pós graduaçãol e atividades de
gestão, desde seu ingressona carreira em 2017.Destacam-se como centra de suas
atividades no período as iniciativas voltadas à pesquisa,individual e coletiva. tendo
como foco de interesseas temáticas da lógica e dos fundamentos da matemática.
Investigadostanto do ponto de vista filosófico quanto do ponto de vista matemático.

Considerando-se
as atividadesde pesquisa.destacam-seentre os projetose
iniciativas a atuação

como pesquisador principal no prometo Jovem Pesquisador

FAPESP "Genericidade

e arbitrariedade.

Ou como

falar do indizível" jprocesso

2016/258913, entre 2017 e 202]l e como pesquisadorvisitante no /nsfitufd'Hlstoireef
oe f'hl/osophie des Scfences e/ des Techníques jIHPSrl, em Paras,onde aprofundou
experiência na filosofia da matemática. São decorrências dessese de outros projetos
correlatos, ao lado da publicação de numerosos artigos, a maioria em periódicos
internacionais, a proposição e implementação de três novas linhas de pesquisa junto

ao Programa de pós-graduação em Filosofiado IFCH:sobre análise linguística da

linguagem matemática, sobre teoria dos conjuntos, e sobre desafiosteóricos da

lógica clássica. Desenvolveuainda outras atividades relevantes, como a
participação em bancas de mestradoe doutorado dentro e fora da Unícamp além
de apresentar trabalhos em evento científicos relevantes em $ua área

No que tange àsatívídadesdídátícas,atuou na graduação e na pós-graduação em
filosofia. minístr.andodisciplinas regularmente jdesde Introdução à Lógica, Filosofia
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
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da Matemática,

Lógica

i\modal, Teoria dos Conjuntos

e teoria

dos \4odelosl

e amuou

na orientação e/ou supewísão de diversosestudos: sete trabalhos em nível de

graduação Idois deles corcluídosl, cinco mestradosIdoís concluídosl,circo
doutorados Idois concluídosl e supervisionandodois estágios pós doutorais jum em
andamento, com financiamento Fapespl

No âmbito administrativo, ocupa desde 2018 o cargo de coordenador associado no
curso de graduação em Filosofia

Considerando-se os apontamentos constantes nos documentos apresentados e no

memorial circunstanciado do professor.cuja ênfase recai sobre as atívidades de
pesquisa. parece-nos importante apontar a pertinência de se contemplar. nas
atívidades desenvolvidas e relatadas, maior equilíbrio entre as distintas dimensões da

carreira. estreitando-seas interfaces entre ensino, extensão, pesquisa e gestão.
Cumpreainda considerar,em processosfuturos,a importância de se apresentar de
modo claro e bem organizado os registros relativos a cada uma dessas dimensões,

visto que as indicações apresentadasno memorial e nos dois currículosque
acompanham o presente processo nem sempre se mostraram igualmente
atuaiizadas e completas.

Em suma. o professorGiorgio Venturi mostrou desempenhoqualitativa e
quantitativamente suficiente para justificar sua promoção por mérito, registrando

relevantescontribuições para a consolidação de campos de pesquisae atuação
originais na área da Filosofia.

Campinas, 23 de maio de 2022

Prosa. Dera. Ítala Mapa l offredo D'otÍavíano

IPresíder [el

Prata. Dra. Lucílene Regínaldo

Profa. Dra. Josianne Franzia Cerasoli

Profa. Dra. Ana Pauta Torres Megiani

Prof Dr. Sílvio Casar Moral parques
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Processode Mobilidade Funcionalpara Promoção por Mérito do nível MS-3.1para o
nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu a candidata
ProfessoraDoutora Moníque Hulshof.do Departamento de Filosofiado Instituto de
Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
Parecer Final

A Comissão Julgadora sob a presidência da ProfessoraDoutora rala Mana Loffredo
D'C)ttaviano IDF/IFCH/UNICAF/bPI
e como titulares os ProfessoresDoutores: Lucílere
Reginaido IDn/iFCH/UNiCAMPI, Josíanne Ftancia Cerasoli IDn/iFCH/UNICA»'uPI, Ara

Pauta Torres Megiani IDH/FFLCH/USEIe Sílvio Casar .Moral Marquês IUFSCarcampos

Sorocabal, emite o seguinte parecer
O memorial

e o currfcu/um

vitae

et studiorum

da professora

Monique

Huishof

apresenta e analisa múltiplas atividades desenvolvidasdesde seu ingressono
Departamento de Filosofiado Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp.
em 2016, com expressivas iniciativas e produções bem distribuídas entre docência

Igraduação e pós-graduaçãol, pesquisas,publicações. orientações, parllcipações
em eventos científicos, projetos coletivos, bancas diversas, bem como atuaçõo em

comissões, em atividades de gestão, em grupos de trabalho e em debates
comprometidos com o aperl:eíçoamento do trabalho docente. em suas distintas
dimensões. com implicações sensíveispara o próprio campo da filosofia. E porra a

serdestacado, considerando-seo conjunto da produção e atuação apresentado, a
coerência expressa no memorial, também visível no currfcu/um. cuja centralidade é

identificada na constânciada presençado debate filosóficoacerca da ética
Destacam-se entre suas atividades de pesquisa a constância dos estudos sobre e a
partir da obra de Kant, entre os quais os projetos: ''Moral e Política em Kcint:razão
prática. comunidade e sensos communis'', ''Teoria Crítica e Feminismo: Economia.
Cultura e normativídade'', ''Autonomia e uso público da razão: a relação enfie moral.

política e direito em Kant" jfinalizado em 2019, com financiamerTO fapesp.
'Soberania e representação política nas lições Naturrecht Feyerabend de Kant
jestágio de pesquisa na Universidadede Gronirgen. 20171,"The co'/ecfive dimension
of the idea

of self legislation

ín the Lectures NRF and

[he Groundwork"

]Visiting

Professor.Universidadede Tororto, 201PI
Todas as pesquisasdesenvolvidas têm reverberado em numerosa publicação bem

como na. participação e organização de eventos e na produção técnica relativa a
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP-- CEP:13083-896
Telefone (lgj 3521-1579 -- e-mail: dirifch@uíliçglDB:bt
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
informar código 5ED822D5 E09E4AI 5 83E55A9C 5A66CAEB

PARECER IFCH no9/2022

ê@'

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

000C5D
pareceres ad hoc jao meros oito periódicos especializados,entre nacionais e
eslrangeírosle à atuação con'o edílora de periódico la StudiaKantíana.Revistada
Sociedade Kant Brasileiras- atividade fcrdamental no meio acadêmico, nem
sempre visibilízada em relatórios e avaliações profissionais. Deve-se assinalar ainda a

sensibilidadeda professoraao realizar,ao final da gestação,estudossobrea questão
das asserçõessexistasde Kant em seus textos políticos e sobre antropologia em um
artigo de mais fôlego:

''Autonomy

and Practical

Reason in Kart and the Feminist

Criticisn\sby Benhabib and Allen" jro livro Kart ard tFe Contemporary World, L
Carastí e A. Pínzaní,orgs. editora Routledgel
Cumpre ressaltar. ao lado das pesquisas relatadas e das importantes iniciativas

individuaisque contribuem para a inserção internacional da pesquisadora e do
Departamento, a atuaçõo no Grupo de pesquisa FilosofiaCrítica e Modernidade
ÍFiCeiVll organizado por Ricardo Ribeiro ferra CUSPI,
que retire professoresde
diversas instituições jcomo USP,UFABC, UFSCar, UNICAMP e UFLAI. A partir dos

trabalhosdesenvolvidos
no grupo,amuou
no projetode extensãoda UFABC,
em
parceria com a prefeitura de Sõo Paulo, que visava a formação de professoresdo

ensinoinfantil,fundamental e EJAda rede pública de São Paulo.
Sobre as atividades didáticas regularmente mantidas na graduação e na pósgraduação em filosofia,registraconstante presença na graduação, com média de
aproximadamente quatro disciplinas por se.mestre.exceto no semestre em que

obteve licença-maternidade.Tanto as disciplinasde graduação quanto de pósgraduação explicitam uma persistentebusca por intercâmbio e interfaces temáticas,
sobretudo envolvendo dimensões de estudos sobre ética. autonomia e política
Orientou o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos também nos dois níveis de

ersiro. com seis orientaçõesde n'estrado jlrês delas corcluídasl e quatro
orientaçõesde doutorado em andamento e setede íriciação científica jcorcluídasl

No âmbito administrativo,
ocupou o cargo de coordenadora
associado
de
graduaçãono cursode graduaçãoem Filosofia.
aquandono debate sobrea
formação dos alunos de licenciatura nas reuniões da ComissãoPermanente de
formação de Professores
ICPFP/PPC
Unicampl, bem como na intermediaçãocom
dirigentes e professoresda Diietoria Leste de Ensinode Campinas ISecretaria de

Estadode Educaçãol, com o intuito de estreitaro vínculo entre a Universidadee as
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escolas públicas da região. Atuou ainda no Grupo de Trabalho sobre Ações
Afirmativas, Diversidade e Combate à Discriminação no IFCH.

E importanteainda ressaltartrês aspectosrelativosao processoem pauta
primeiramente,a densidade da reflexão apresentada no memorial, capaz de
assinalara um só tempo a expressivaprodução acadêmica. a coerente atuação
profissionale ci importante disponibilidade para análise e reflexão a respeito do
próprio desempenho profissional;em seguida. a forma organizada e clara com que a
professora apresentou o curricu/um e a documentação pertinente. convergindo o
zelo por seu próprio trabalho em atenção ao esforço desta comissão;por fim. o
significativo empenho da professora e pesquisadora em aprofundar as reflexões

sobre a presença das mulheres no campo da filosofia e sobre o impacto da
maternidade na carreira acadêmíca, atuando no grupo Parentain Scienée e em
ações no âmbito da universidade.

Em suma. a ProfessoraDoutora Monique Hulshofmostrou não apenas um
desempenho qualitativa e quantitativamente mais que suficientepara justificarsua
promoção

por

mérito,

mas

também

um

trabalho

consistente

e

promissor.

comprometido com a inserção responsável de sua atuação na universidade.

Campinas,23 de maio de 2022.

Profa. Dera. llala Mau

Loffredo D' otlavíano

IPresídentel

Prata. Dra. Lucílene Reginaldo

Profa. Dra. Josianne Franzia Cerasoli

Profa. Dra. Ana Paula Torres IK4egiani

Prof Dr. Sílvio César Moral Marquei
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Processode Mobilidade Funcionalpara Promoçãopor Méritodo nívelMS-3.1para o
nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu a candidata
Professora Doutora Taipa Helena Pascale Palhares, do Departamento de Filosofia do
Instituto de Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Parecer Final

A Comissão Julgadora sob a presidência da ProfessorclDoutora rala Marca Loffredo
[yOtlavíano

(DF/IFCH/UNICAMPI e como

titulares os Professores Doutores: Lucilene

Reginaldo IDH/ircn/UNICAiX4PI, Josianne Francia Cerasoli IOH/IFCH/UNICAivPI, Ana
Pauta Torres Megiani IDH/FFICH/LSPI e Sílvio Casar Moral Marquês IUFSCarcampus
Sorocabal, emite o seguin te parecer:

O memorial da professora TaipaHelena Pascale Palhares apresenta atividades bem
distribuídas entre docência

Igraduação

e pós-graduaçãol,

orientação,

pesquisa,

administração, extensão, publicação e participação em eventos científicos e em
bancas de concurso, de avaliação amestrado e doutorados e de qualificação
Destacam-se

entre

suas atívídades

de pesquisa o desenvolvimento

apreserltado

rlo seu ingresso no corpo docente

do Departamento

do prometo

de Filosofia da

Unicamp 10 jogo como paradigma da experiência estética a partir da filosofiade
faltei Benjan'in e seus desdobramentos na arte moderna e contemporâneas, que
contou com auxíliofinanceirodo FAEPEX
e da FAPESP
e a criação e coordenação

do "Grupode Estudosen' Estéticae Teoriada Arte" IGrETAI,iniciativamarcada pela
interdiciplinaríedade em sucocomposição e abordagem. Destasfrentes de pesquisa
resultaram comunicações apresentadas em eventos nacionais e internacionais, bem

comoa publicação
de ensaios
e a organização
do livro''Arte.estética
e
modernidade"

ICampínas: UN]CAMP, iFCH, 20]9

ISBN978 85 86572 84 SI

No âmbito administrativo, ocupou a chefia do departamento de filosofia. entre abril

de 2018e março de 2021 e, desde abrí] de 202], é coordenadora associada de
graduação. Além disso, é membro da Comissão de Publicações" 'IFCHI e do
Coml+ê de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais" ÍCEPCHSI e da
Comissão Processante Permanente" ICPPI, em ambas con'o representante do IFCH

No que tange às atividadesdídáticas, atuou na graduação e na pós graduação em
filosofia, com um forte envolvimento no programa DINTERUNICAMP/UFAJÜ
Doutorado Institucional. Nos dois níveisde ensina. ministrou regularmente disciplinas e
CidadeUniversitária Zeferino Vaz, RuaCora Coralina, 100 - Campinas/SP- CEP:13083-896
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orientou estudantes. Concluiu a orientação de três trabalhos de iniciação científica e

quatro dissertaçõesde mestrados. Tem quatro doutorados e uma iniciação científica
em andamento.

Recomenda-se, para os próximos processos de avaliação, atenção

especial quanto à compatibilização

de dados entre o memorial e o currículo lattes

no quesito orientações.

Palharesdesenvolveu ainda outras atívídades relevantes, como a participação em

bancas de concurso e de avaliação de trabalhos de conclusão de mestrado e
doutorado, dentro e fora da Unicamp,além de apresentartrabalhosem eventos
científicos relevantes em sua área. É preciso mencionar a atuação da docente no
âmbito da extensão, com destaque para curadoría da exposição retrospectiva:

RodrígoArldrade: pintura e matéria j1983-2014j", realizada na Pinacoteca de São
Paulo, de dezembro de 2017 a 12 de março.

Em suma. a professora mostrou um desempenho qualitativa e quantitativamente
mais que suficiente para justificar sua promoção por mérito.
Campinas, 23 de maio de 2022

Prosa. Dera. llala i\,para Loffredo D' ottavíar o ÍPresidentel

Frota. Dra. Lucílene Reginaldo

Profa. Dra. Josíanne Francía Cerasoli

Profa. Dra. Ana jaula Torres fv\egiani

Prof Dr. Sílvio César Moral Marquei
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Processode Mobilidade Funcional para Promoção por Mérito do nível MS-3.1para o
nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu o candidato
ProfessorDoutor Aldair CardosRodrigues,do Departamento de Históriado Instituto de
Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Parecer Final

A Comissão Julgadofa sob a presidência da Professora Doutora rala amariaLoffredo
D'Ottaviano IDF/IFCH/UNICAMPI e como titulares os Professores Doutores: Lucilene

Reginaldo ÍDH/lrCH/UNICAVPI, Josianre Francia Cerasoli IDH/IFCH/UNICAi\áPI,
Ana
Pauta Torres Megiani IDH/FFLCH/LSPIe Sílvio Casar Moral Marquês IUFSCarcampus
Sorocabal, emite o seguinte parecer:

O Prof.Dr. Aldair CardosRodriguesé professorefetivo do Departamento de Históriado
IFCH/Unicamp

desde

maio

de 20i6.

Desde

erltão,

}en'

desenvolvido

intensas

atividadesacadémicas, tanto no que concerne à docência. quanto à pesquisae a
atívidades de extensão e administração universitária.as quais justificam plenamente
sua promoção por mérito para o nível MS-3.2da carreira docente.

Duranteestesseisanos, tem ministrado,para o Cursode Graduação em História.nos
primeiros semestres as disciplinas HH384, HH188 - História da África jem 20181 e

Laboratóriode Históriajem 20201;nos segundossemestres,as discípiiras HH690Estágio Supervisionado em História. Renovou a disciplina de História do Brasil,a partir

de diálogos com a Históriada África. baseado em seu projeto de pesquisasobre a
diáspora africana no Brasíldo século XVIII.

Na pós-graduação,coordenou Seminários,por duas vezes,e ministroudisciplinasde
t(épicosteóricos em 2017 e 2021. Amuouna linha de pesquisa história social da cultura,

da área HistóriaSocial,entre 2016 e 2020;desde então, passoua integrara linha de
pesquisa deslocamentos, desigualdades e direitos, na área Dinâmicas e Linguagens
Políticas

Temtambém atuado no âmbito do Programade Formaçãode Professores
de
História.como orientador e professor das disciplinas do profHlstória. Programa de
Mestrado Profissionalem Ensinode História,discutindo questões ligadas ao impacto
da era digital na educação

e implementação

da lei l0.649/2003. que tornou

obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas.
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Durante este período, orientou oito estudantes de iniciação científica e seis de
mestrado; tem. em andamento, duas orientações de iniciação científica. sete de
mestradoe duas de doutorado. Participoutambém de várias bancas de examesde
qualificação, mestrado e doutorado, na Unicamp e em outras universidades
O enfoque central de suas pesquisas está nos povos da Baía de Benin que viveram

na região de Minas Gerais no século XVIII.Buscacompreender as conexões entre as
duas

regiões,

a

produção

de

conhecimento

sobre

as origens

dos

povos

genericamente abrangidos pela classificação faina e o processode racíalização por
meio de estereótipos de nação. Este prometoconta com auxílio FAEPEX,desde 201ó,

com três bolsas do Programa SAE/BASe foi financiado até maio de 2022 pela
CAPES/Grande Prêmío CAPES de Teses Edição 201 3. Essa pesquisa resultou em cinco

artigos em periódicosde circulação nacional e internacionale na organização de
cm livro IEd. Nau, 20201.

Desde 2017. o Prof. Rodríguesmantém o Grupo de EstudosDiáspora Africana no Brasíl

Colonial, com a participação dos estudantes do projeto BASe de seus oríentandos
de iniciação científica e de pós-graduandos.
Em março de 2022. foi contemplado

com uma Bolsa de Produtividade

em Pesquisa

CNPq, Nh'ei 2, com o prometo''Marcas da diáspora: o processo de produção de
conhecimento

sobre origens africanas em Minas co]oria]

1]7] 1 ] 7601'

Entrejaneiro e março de 2019. foi pesquisadorvisitantena NorthWesternUniversity,no
âmbito do Programa de EstudosAfricanos. No mesmo ano, colaborou com o Prof.
StuartSchwartz,da Yale Uníversity,na elaboração de material para o ensino de
graduação do PrometoOxford Bibliographíes.

Como pesquisador.integra ainda dois outrosprojetos,que evidenciam a inserção
internacional de seu trabalho: ''ReligíonAJE - Religion. ecclesiastical administration
and justice in the Portuguesa Seaborr Empiie li5}4 17SOj" jf'ortugal, 2018

2022,

financiado pot FCTf'orlugalj; "Violence in Iror ard Silvar [)ata Visualizationard the
Reconsiruction of Identifies tFrough clave Branda" ICanadá, 2021 2027, financiado

por íhe Social Scierces and Humarities ResearchCounciil.

Como resultadodessagrande ativídade de pesquisa.nestesseisanos, publicou seis
artigos, cinco capítulos de livrose organizou a edição de um livro.
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Entrejunho de 2017 e junho de 2020,atuou como DíretorAdjunto do Arquivo Edgar
Leuenroth - AEL. do IFCH. Desde 2020, é o Díretor do AEL. com projetos inovadores,

visando à diversificação dos acervos que contam a história dos movimentos sociais

no Brasil- teve um projeto contemplado com auxílioFAEPEX
e outro contemplado
pela Fundação Portiensjholandesal
Desde agosto de 2020, é membro da Comissão de Diversidade Etnico Racial ICADEPI
da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp.
E ainda um dos coordenadores

do subprojeto interdisciplinar Filosofia-Soclologia-

Hístória
do IFCH.parte do projetode Residência
Pedagógica
Institucional
da
Unicamp, contemplado

pelo Edital CAPES 2020 com 16 bolsistas.

face à qualidade e abrangência das atívídades acadêmicas desenvolvidaspelo
Prof. Aldair Carlos Rodrigues,desde sua admissão como docente do IFCH/Unicamp,
recomendamos fortemente sua promoção por mérito, na carreira docente. para o
nível /ÜS-3.2.
Campinas, 23 de maio de 2022

Profa. Dna. llala Mau Loffredo D'orlaviano IPresidentel

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Profa. Dra. Josianne Franzia Cerasolí

Profa. Dra. Ana Pauta Torres Megian

Prof Dr. Sílvio César Moral Marquei
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Processode Mobilidade Funcional para Promoção por Mérito do nível MS-3.1para o

nhel MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu a candidata
Professora Doutora Camila Loureíro Dias, do Departamento de História do Instituto de

Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Parecer Final

A Comissão Julgadora sob a presidência da ProfessoraDoutora rala Marca Loffredo
D'Ottavíano (DF/IFCH/UNICAMPIe como fítulares os Professores Doutores: Lccílere
Reginaldo (DH/IFCH/UNICAMPI, Josianne Flancia Cerasoli IDH/IFCH/UNICAVPI, Ana
Pauta Torres Megiani

IDH/FTLCH/USEI e Sílvío Casar .Viral

\parques IUFSCar campus

Sorocabal, emite o seguinte parecer:

A Profa. Dra. Camíla LouceiroDias é professora efetiva do Departamento de História
do IFCH/Unicamp desde julho de 2017. Desde então, tem desenvolvido

intensas

atívídadesacadémicas, tanto no que concerne à docência. quanto à pesquisae a
atívidades de extensão e administração universitária.as quais justificam plenamente
sua promoção por mérito para o nível MS-3.2da carreira docente
Durante estes quclse cinco anos, ministrou, para o Curso de Graduação em História.

sete disciplinas,entre obrigatórias e optatívas, além de disciplinasde estudo dirigido,
orientação de monografias e monitorias. Em 2019, ministrou uma disciplina de pós-

graduação, além de ter coordenado um semináriode pesquisa.Saliente-seque a
docente usufruiude licença maternidade em 2020.
Tem procurado desenvolver dinâmicas alternativas de ensino, visando a uma maior
motivação dos estudantes, mesmo no período de atividades remotas. E mantém um
grupo de estudoscom estudantes de graduação e pós-graduação.

Durante este período, orientou três estudantes de iniciação científica; um de
mestrado,no Programade Mestrado Profissional;
e um de doutorado, no âmbito do
programa de cotutela com a Rica University;e 17 outras orientações de natureza
diversa. Atualmente. tem cinco estudantes de mestrado, um de doutorado e um
estudante de graduação do Programa de Permanência Estudantil SAE/Unicamp.

Participoutambém de várias bancas de exames de qualificação, mestrado e
doutorado, ncl Unícamp e em outras universidades.

O enfoque central de suas pesquisasestá no campo dos estudosindígenase
amazõnicos.

Seu principal

projeto

de

pesquisa

no período,

financiado

pela

FAPESP.
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entre janeiro de 2019 e mclio de 2021, foi ''O 'Capítulo dos Índios': direito, história e
historiografia jlP88 20181", ao qual está vinculada a coordenação

de p'ojetos

financiados pelo Programa de Auxílio à Permanência SAE. Este prometopropiciou
apresentações orais em eventos acadêmícos nacionais e internacionais, publicação

de artigos, organização de mídia eletrõnica e a organização de um evento
internacional em 2017

Seminário Internacional "25 Anos da História dos Índios no

Brasil:balanços e perspectivas da história indígena
Em 201 9, organizou, com Neíl Safíer. na John Carte Brown Library, o evento ''The Onde

and Future Amazon: new horizons ín the Amazonían studies'', com a participação
saletade especialistasdo Brasil,USAe ReinoUnido
Participa de duas redes internacionais de colaboração em pesquisa: o Prometode
Cooperação Internacional "Vílles,tiavail el mobílités, Europe, Amérique Latino IXVe
XXe siêclej", sediado na Unive'silo Gustave Eiffel/PauisEst e com a participação da

Universídad de Madrid. Universidad Academia de Humarismo Crisfíano IChílel
Lníversilá

dí

'adoça

e

Ecole

des

Haures

Etudes

em

Sciences

Sociales

ÍEHESSj;

'TopUrbí:Topographie
de I'urbanizationimpérialehíspanique'',sediado na EHESS,
com
a participação de instituiçõesda Europae da Améríca Latinae com financiamento
da Agente Natíonal de la Recherche da França. Como consequência deste último

prometo,
organizou,
em 2018.a publicaçãode um dossíêpara a H/storyof
Anfhropo/ogy News/effer, em decorrência do Seminário Internacional realizado na
Biblioteca BrasílianaGuita e José Mindlin em 2017.
Em 2020, ministrou um mini-curso sobre a Amazõnia. em perspectiva histórica, no
Centro de EstudosBrasileirosna Universídadde Salamanca.

Como resultado dessaatividade de pesquisa. nestesquase cinco anos, publicou sete

artigos em periódicos especializados;dois capítulos de livros; e organizou duas
publicações em parceria. um livro e um dossiêtemático em revistainternacional.
Durante o período, foi Coordenadora Associada do Curso de Graduação de História

e é membro suplente da Comissão de Avaliação de Documentos do SIARQ.como
representante do Departamento de História.

Quanto à divulgação científica e atívídades de extensão, criou e mantém na internet

o site ''Históriae DireitosIndígenasno Brasil'',com a divulgação de material didático
preparado com os estudantes, e outros materiais de divulgação, tais como
exposições virtuais, vídeos e entrevistas.
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Organizou dois FórunsPermanentes no universidade: ''30 Anos de Constituição e o
capítulo

'Dos Índios' na atuai conjuntura",

em 2018; "Terras Indígenas e Interesses

Nacionais'', em 2019

Assimque o estado da pandemía COVID 19 o permitir. será responsável por uma

missão'',
na qual representará
o Programa
de Pós-graduação
em História
da
Unicamp,

em

negociações

com

a

EHESS de

Paras, no âmbito

de

um

prometo

GARES
/PRINT.

Face à qualidade e abrangência das atividades acadêmicas desenvolvidaspela
Prof.Camila LoureíroDias.desde sua admissão como docente do Departamento de
Históriado IFCH/Unícamp,recomendamos fortemente sua promoção por mérito, na
carreira docente. para o nível MS-3.2
Campinas, 23 de maio de 2022.

Frota. Drrq. Ítala .v.ara Loffredo D' otiaviano IPresider [el

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Profa. Dra. Josianne Francia Cerasol

Profa. Dra. Ana Paula Torres JMegiani

Prof Dr. Sílvio Casar Moral Marquei
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Processode Mobilidade Funcionalpara Promoçãopor Méritodo nívelMS-3.1para o
nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu o candidato
Professor Doutor Gabriel Ferreiro Zacarias, do Departamento de História do Instituto de

Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Parecer Final

A Comissão Julgadora sob a presidência da Professora Doutora rala Marca Loffredo
D'Ottaviano IDF/IFCH/UNICAMPI e como íifulares os Professores Doutores: Lucilere

Regínaldo IDH/iFCH/UNtCAMPI,Josíanne Franzia Cerasoli it)H/iFCn/UNiCAMPI, Ana
Pauta Torres .Vegíaní IDH/FFLCH/USPIe Sílvio Casar Moral Marquês IUFSCarcampus
Sorocabal, en'ite o seguir re parecer:

C) n'emorial do professorGabríel Ferteira Zacarias jinício das atívídades ra Unicamp
em 201ól apresenta diversasaiividades que estão bem distribuídasentre docência
Igraduação e pós-gradeaçãol, pesquisas,publicações, orientações e participações
em eventos científicos e em bancas de mestrado e doutorado
No âmbito administrativo, além da participação em algumas comissões, destaca-se
que

ocupou

o cargo

de

coordenador

da

Comissão

da

Biblioteca

do

IFCH.

Recomenda-se para o próximo período maior engajamento em atividades de
gestão e extensão.
Quanto

à internacionalização,

em 2020 foi professor visitante da Yale University.

EstadosUnidos e anualmente é pesquisador do programa CAPES-Humboldt.atuando
como ProfessorVisitante da Universidade de Hamburgo, Alemanha

No que tange às atividadesdídátícasatuou na graduação e na pós graduação em
História.ministrando várias disciplinas e orientando, atualmente. três dissertações e
três teses. Já formou quatro mestres.

Desenvolveu ainda outras ativídades relevantes, como a participação em bancas de
mestrado e doutorado externas e internas à Unicamp, além de apresentar trabalhos
em eventos científicos em sua área.

Emsuma.o professordemonstrouum desempenho qualitativa e quantitativamente
mais que suficiente para justificar sua promoção por mérito.
Campinas, 23 de maio de 2022
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Processode Jüobilídade Funcional para Promoção por h'méritodo nível MS-3.1para o
nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu a candidata
Professora Doutora Luana Saturnino Tvardovskas, do Departamento de História do
Instituto de Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.

Parecer Final
A Comissão Julgadora sob a presidência da ProfessoraDoutora raia Mana Loffredo
D'Otlaviano IDF/IFCH/UNICAMPj e como titulares os Professores Doutores: Lucilene

Reginaldo IDH/IFCH/UNICAMPI,Josiarne Franzia Cerasolí IDH/iFCH/unicAmpl, Ana
Pauta Torres i\4egiani IDH/FTLCH/usr'l e Silvío Casar \coral Marquês IUFSCarcampus
Sorocabal, emite o seguinte parecer:
O memorial da professora Luana Saturnino Tvardovskas apresenta detalhadamente

atividadesrelevantes,bem distribuídas
entre docência Igraduaçãoe pós
graduaçãol, pesquisa,orientação, extensão,publicação e parlicípação en'
eventos científicos e em bancas de avaliação Imesfrado e ooutoradol e de
qualificação

.

Desde seu ingressono corpo docente do Departamento de Históriada Unicamp, a

professoratem concentrado suasatívídadesde pesquisano campo dos estudosde
gênero e da intersecção entre artes e feminismo, tema em torno do qual formou um

grupo no CNPq j"Arie, gênero e cultural, que reúne pesquisadoresdo Brasile do
exterior.Tvardovskasé integrante de redes e iniciativas de intercâmbios académicos
nacionaise internacionais,com destaque para sua atuação na vice coordenação
do GT de Gênero da ANPUHSP.seu vínculo como pesquisadora do Centre Miche/
Foucau/f e sua integração

junto à Red /beroamericana

Foucault.

Importantes

resultadosdeste empreendimento colaborativo de pesquisaforam apresentados em
onze capítulos de livro e na coletânea organizada em parceria com Margareth Rego
e Mauricio Pelegríni IAscersão e queda do paraíso tropical, Intermeios, 2021l

Destaque se sua atuação na coordenação do PIBID/CAF'ES
IPrograma Irstitucíonal

de Bolsasde Iniciaçãoà Docêncial,iniciativaque [em envolvidodezenasde a]unos

da graduaçãodo cursode Históriaem ativídadesde formaçãodocente junto às
escolas públicas de Campinas, realizado em cooperação com outras licenciaturas e
coordenado

pela Comissão

Permanente

de Formação

de Professores ICPFF'/PRG-

UNICAMP)
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No que tange às atividadesdídáticas, atuou na graduação e na pós graduação em
História. com farte envolvimento no mestrado profissional de História. ministrando
várias disciplinas e orientando alanos. Ln' dos trabalhos sob sua orientação IRober]a
Marcelino Veloso, ''Imagens de uma escrava rebelde: quadrinhas, raça e género no
Ensino de História"l foi laureado,

com o "Prémio ProFHistória de Mtelhor Dissertação

em 2019. Concluiu a orientação de seismestradosjquatro ro sfríctusensoe dois no
profissionall e quatro trabalhos monográficos de graduação. Anualmente, orienta

quatro doutorados,dois mestradose uma monografia.Além disso,coordena as
atividades

de 10 bolsistas

de iniciação

à docência

do PIBID.

Desenvolveu ainda outras ativídades relevantes, como a participação em bancas de

mestradoe doutorado dentro e fora da Unícamp,além de apresentartrabalhosem
eventos científicos nacionais e internacionais importantes em sua área

Em suma. a professora mostrou um desempenho qualitativa e quantitativamente
mais que suficiente para justificar sua promoção por mérito.
Campinas,23 de maio de 2022

Profa. Drra. rala b/.ara Loffredo D'ol favlaro IPresider fel

Prata. Dra. Lucílene Regínaldo

Frota. Dra. Josianne Francia Cerasoli

Profa. Dra. Ana Paula Torres Megíaní

Prof Dr.SílvíoCasarMoral Marquei
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Processode Mobilidade Funcionalpara Promoçãopor Mérito do nívelMS-3.]para o nível
MS-3.2 da Carreira Docente da UNICAMP. ao qual se inscreveu o candidato
Doutora Patrícia Dalcanale

Meneses, do Departamento

Professora

de História do Instituto de Filosofia

e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
Parecer Final
A Comissão Julgadora sob a presidência da Professora Doutora rala Mana Loffredo

D'C)Haviano IDr/iFCH/UNICAUPI e con'o titulares os ProfessoresDoutores: Lucilere

Reginaido IDH/IFCH/UNtCA\4PI,
Josianne Frarcia Cerasoli IDH/iFCU/UNiCAMPI,Ana
jaula torres Megianí ÍDH/FFLCH/USPI
e Sílvio Casar Moral Marquês IUFSCarcampus
Sorocabal, emite o seguinte parecer:

De acordo com o dossíêapresentado pela Profa.Dra. PatríciaDalcanale Meneses,seu

ngressoao corpo docente da UNICAMP
ocorreuem março de 2015,em Regimede
Dedicação Exclusivano EnsinoSuperior.O Memorialconsisteem uma breve descrição
das atividades desenvolvidaspela professorano decorrer dos sete anos de ativídades.
Outros materiais disponibilizados,tais como Curriculum Latõese Relatório Institucional

realizado em 2020, permitem depreender. pontualmente, partes do conjunto de
atividades desenvolvidas pela docente

nos níveis de Ensino de Grclduação

e Pós-

Graduação, Orientações, Pesquisa.Gestão, Internacionalização e Extensão.

Com relação ao ensino de Graduação. a Profa. Patrícia Menesesmenciona no
Memorial ter ministrado as disciplinasobrigatórias de Históriada Arte l e 11,mas nõo foi

possa'elobter mais detalhesacerca de seu programae abordagem.Segundoo
relatório institucionalacrescentado ao seu dossiê,foram ministradasanualmente quatro
turmasde graduação entre 2017 e 2020.Não foi possívelsaber se no ano de 2021houve

oferecimento de disciplina de Graduação pela docente. Tanto em seu relatório

institucional
como em seu Memorialnõo foi mencionado
especificamente
o
oferecimento de disciplina optativa no curso de Graduação. Segundo as informações
do CV Lattes em janeiro de 2022 a Profa. Patrícia Meneses possuía, na Graduação, duas

orientações de Iniciação Científica e uma orientação de TCC concluídas e nenhuma
em andamento

No tocanteao Ensinoe orientações
de Pós-Graduação,
a docenteinformater
ministrado disciplinas, entretanto nõo descritas ou comentadas, constando em seu
relatório institucional um conjunto de oferecimentos. Segundo o CV Lattes, a docente
possuitrês orientações de Mestrado concluídas, três orientações de Mestrado e duas de
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Doutorado em andamento. É posshel que alguma delas tenha sido concluída durante

o primeirosemestrede 2022. A docente também regístrouem seu CV Latõesduas
Supervisõesde Pós-doutorado no período, ente"etantonão referidas no Memorial.
A Profa. Patrícia Meneses, desde seu ingresso na Unicamp, está credenciada junto PPG

em Históriana linha de Hist(5Ha
da Arte e EstudosVfsua/s,e área de concentração
Cu/fura, Mem(Órfã e Vista/idades, bem como na linha Vísua//Jades, Po/í7fcas de A/lemóNa

e Questões do Contemporâneo

e dirigiu o projeto financiado pela Getty Foundation.

intitulado Ensinando e Pesquisando Arte Nõo-Europeia em Universidades Bus//eiras

ntegrado à Linhade Pesquisade Histórianõo-Europeia.Em2019foi contemplada com
esráglo de professora visitante bolsista de pesquisa Hans .anãs Gasfdozentur ICáfedra

HansJonasl da Universidadede Siegen IAlemanhal. Nessaocasião ministrouuma
disciplina no curso de Artes da Universidade, pa]estras e atívídades diversas. Em 202], a
Profa. Patrícia Meneses criou no IFCH grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e que

deu origem ao Núcleo de Estudossobre Arte Não Europeia INeANelcuja missãoé
pesquisare promover o conhecimento de tradições artísticasnão-europeias
Acerca da produção acadêmica. constam no período em seu CV Lattescinco artigos
publicados em periódicos, três capítulos de livrose três livrosorganizados. A docente
tem inúmeras participações em eventos, palestras e organização de seminários de
pesquisa com ênfases variadas
As atividcides de gestão acadêmica e administrativa realizadas pela docente no

período sõo Vice-coordenação do projeto ''TeachingNon-EuropeanArt at Unicamp'
financiado peia Getty Foundatíonentre 2015e 20]7. prometovo]tado para mobí]idade

ínterracionai para docentes estrangeiros.No mesmo período l20íS201ZI foi
Coordenadora da Comissão de Bibliotecas do IFICH. durante o qual desenvolveu

diversasativídades para o aprimoramento e expansão do acervo, distribuição de livros

e divulgação de programas.Entre2017 e20]9 ocupou a função de Coordenadora do

Programade Pós-Graduaçãoem História.período no qual contou com a bolsa do
programa

Santander

Internatíonal

Mobílity

para

Coordenadores

de

Curso,

desenvolvendo missão junto à Universidade de Harvard no intuito de planejar
colaborações e intercâmbios de mobilidade de estudantes de pós-graduação entre as
duas instituições.

A Profa Patrícia Menesesainda se dedica a atívidades de extensão universitária,com
destaque para sua atuaçõo na Olimpíada Nacional de Históriadesde 2016 e a parceria
com o consulado Geral da ltália e o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo desde
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20]9. no âmbito do qual têm sido realizadas atívidcldesvoltadas para o público interno
e externo à universidade

A atuação da Profa PatríciaMenesesdurante os seisanos de vinculação ao IFCHda
UNICAMP,apresentada em seu Memorial e demais documentos do dossiê,demonstra

que a docente possuíforte engajamentonos campos da Pesquisae
Internacionalização. e nesse sentido foi possível depreender a eleição de um percurso
mais focado

nessas duas díreções. Possui atuação

relevante também em Gestão, mais

orientadas para órgãos de pesquisa e convênios internacionais. Trata-se de uma

escolha muito louvável que merece reconhecimento. Contudo, o relatório nâo
apresentou detalhamento adequado e reflexão mais detida acerca de sua atuação

no Ensirlo,seja de Graduação, sela de PósGraduação. É multo provável que, sendo a
professora contratada

em Regime de Dedicação

Exclusiva, desenvolva também tais

ativídades, e que apenas tenham sido negligenciadas no material apresentctdo para

avaliação. Além disso,em termos de orientações de Iniciação Científica e TCC,
Mestrado e Doutorado - concluídos e/ou em andamento, não refletíu sobre seu papel
como formadora de pesquisadores. Nesse sentido, recomenda-se

que em próximos

relatórios tais reflexões recebam maior ênfase. dado que representam importantes
aspectos da atuação de docentes em tempo integral e exclusiva em universidade
pública
No Memorial encontram-se muitas menções à nova área de atuação da Prata. Patrícia

Meneses ''História da Arte nõo Europeia'', perspectívci muito relevante e necessária.

Considera-seque tal contribuição deva ser aprofundadas e destacadas em relatórios
futuros.

Pelo exposto, considera-sea Profa. Patrícia Dalcanale Menesesaprovada apta à
progressãopostulado para Docente MS-3-2.
Campinas, 23 de maio de 2022
Prosa. Dera. rala lv ara Loffredo D' ottaviar o IPresidentel

Profa. Dra. Lucilene Reginaldo

Prata. Dra. Josíanne francía Cerasol

Prosa.Dra. Ana Paula TorresMegian
Prof Dr. Sílvlo César Moral Marquês
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Processode lç4obilidQdoFuncional para Promoção por AÁéritodo nível MS-3.1para o
nível lüS-3.2 da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu o candidato
ProfessorDoutor Ricardo Figueiredo Piroga.do Departamento de História do Instituto de

Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas
Parecer final

A Comissão Julgadora sob a presidência da Professora Doutora rala Marca Loffredo
D'Oílaviano

IDF/iFCn/UNICAMPI e como titulares os Professores Doutores: Lucllene

Reglnaldo IDH/IFCH/UNICAVIPI,Josianne Francla Cerasoli IDH/IFCH/UNICAMPI,Ara
Pauta Torres \4egiarli IDH/FrLCH/USEIe Sílvio Casar iXÁoralMarquês IUFSCarcampus

Sorocabal, en'ite o seguinte parecer

O Memorial circunstanciado apresentado pelo Prof, Dr. Ricardo Fígueiredo Piroga.
contempla. de maneira ampla e fundamentada. as atividades académicas
desenvolvidas pelo docente MS.3 do Departamento de História. desde seu ingresso

em outubro de 2014 até o presente.Ao longo desse período o docente
desempenhou com compromisso as atividades de Ensino de Graduação e PósGraduação,

Pesquisa. Extensão e Gestão, demonstrando seu engajamento

institucional e responsabilidades atribuídas pelo Regime de Dedicação Exclusiva em

Tempo Integral à Universidadede Campinas. O texto consigna também importante

reflexão, por parte do docente. acerca dos resultadosde sua produção como
historiador. enfatizando suas publicações em periódicos destacados, além de
orientações de dissertaçõese teses.

Com relação ao Ensinode Graduação em Históriao docente ocupa uma das
cadeiras de História do Brasil 11, dedicado ao conteúdo da disciplina teórica Brasil
rnpérío jséculo XIXI oferecida em cinco períodos. Ministrou também disciplirlas
formativas e metodológicas para ingressantes:Introdução à Históriae Laboratório de

História,e disciplinade conteúdo específicoTópico Especialem História:Históriasda
Abolição e do Pós-Abolição: raça. justiça e trabalho. Todas as disciplinas referidas

foram descritasem detalhes pelo Prof Ricardo Pérola.de modo a demonstrarseu
envolvimentona preparação das aulase dedicação aos estudantesde graduação.
Em nh'el de Pós-Graduação o f'rof. Ricardo Piroga.credenciado junto ao PPG em
História ministrou. para estudantes de Mestrado e Doutorado, as disciplinas Semin(iria
de Linha de Pesquisaanualmente e Tópico Especial em História duas vezes. Também

nestescasos o ÀAemorialcontempla as especificidadesde sua abordagem. dado
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que se trata de disciplinasoferecidas por todos os professoresdo programa. No caso

de Tópico Especialem Históriaos recortesescolhidosforam ''Entreo local e o global:
debates Contemporâneos da História da Escravidão e do Pós-Emancipação'' em

2016e ''História.
direitoe cidadania:um estudodos processos
de criaçãode
desigualdades''

em

2021.

O

docente

agua

também

junto

ao

PROFHISTORIA

ÍProgramade PósGraduação voltado para a formação de professoreslpara o qca
ofereceu a disciplina ''História.direito e cidadania: um estudo dos processosde
criação de desigualdades'
Ainda na Graduação, o Prof. Ricardo Pérolaestá enganado na formação e iniciação
à pesquisa, tendo, ao longo do período, concluído sete pesquisasde Iniciação

Científica.seiscontempladascom bolsaPIBIC/CNPqe uma FAPESP
e possuiuma em
andamento com bolsa PIBIC.Das sete orientações concluídas, duas resultaram em
Trabalhosde Conclusão de Curso,aprovadas pela banca de avaliação.
Durante o período o Prof. Ricardo Pérola concluiu a orientação de quatro

dissertações
de Mestrado
e umade Doutorado
juntoao programade História
do
IFCHe possuioito orientaçõesem andamento, sendo quatro de JxAestrado
e quatro
de doutorado. Taisresultadosdemonstram sua capacidade e competência para a
formação

de

pesquisadores em

nível

de

pós-graduação,

ampliada

significativamente nos últimos anos. Os temas das pesquisasconcluídas e em
andamento tratam de ''questõescomo raça. escravidãoe trabalho no séculoXIXe
primeiras décadas

do XX" ip.121, e estão relacionadas

à linha e à área de pesquisa

do orientador. Junto ao programa PROFHISlaRIA,voltado para a formação

continuadade professores
de Históriade educação básicadas escolaspúblicaso
Prof. Ricardo Pirogaé responsável por duas orientações.

Desde seu írgresso na UNICAl\4Po Prof. Pérolaintegrou se ao CECULTICentro de
Pesquisaen' HistóriaSocial da Cultural, em cuja equipe passou a contribuir por meio

da participaçãono Prometo
TemáticoFAPESP
Entrea escravidão
e o fardoda
liberdade: os trabalhadores e as formas de exploração do trabalho em perspectiva
histórica, coordenado

por Ferrando Teixeira da Seiva .2013 e 20i81. a prometo de

pesquisa apresentado à UNICAMP para efeito de contratação

intitulado Escravos e

rebela'es na Jusfíça Crlmína/ rBrosíl,século X/XI, teve con-o resultado a publicação de
três artigos em periódicos indexados e três capítulos de livros.Em 2015 publicou o livro
Escravose rebeldes nos tribunais do Império: uma história social da lei de 10 de junho
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de í835, a parlir de sua tese de doutorado, agracíada com o prêmío do Arquivo
Nacional e que receberá uma nova edição digital em breve.
Acerca

da inserção

internacional,

durante

o primeiro

semestre

de 2020 o Prof. Pérola

realizou estágio pós-doutoral, financiado com bolsa de pesquisa no exterior pela
FAPESF',
junto à Universidade de Harvard IEUAI,sobre o tema Linchamentos no B'asi/ e
Estados Unidos: Defnições. Controle Social e Identidade Racial j18S0 a 19401
supervisionado por Alejandro de La Frente, diretor do ALARI IAFroLatín American
Research Institutel
Toda a produção resultante do prometofoi debatida

na primeira parte do Memorial.

que traz uma síntesemuito bem construída dessaprimeira etapa da trajetória do Prof.
Pérola no campo

da pesquisa académica.

Nesse sentido, destaco a excelente

qualidade do texto, clareza e objetívidade do seu Memorial. Além das publicações.

o docente participou de inúmeros eventos acadêmicos, ministrou palestras e
conferências, elencadas em seu curriculum

Ao longo do período em avaliação, o Prof.Ricardo Pirogaocupou cargos de gestão
e administração, sendo os mais relevantes Coordenador da Graduação l08/2015 a
07/201 ZI e Chefe de Deparlament0

08/20 1/ e 07/20 1PI com ações muito relevantes

em ambas gestões. Atualmente é Coordenador da Pós-Graduaçãoem Históriae
executor

do

Convênio

de

Duplo

Diploma

Univeristy IEUA). [al engajamento

de Doutorado

entre

demonstra que o docente

UNICAMP

e RICE

está fotaln'ente

convicta de suas responsabilidades,não apenas como professor,orientador e

pesquisador.mas também como integrantedo corpo de gestores,dos quais a
universidadepública de qualidade nõo pode prescindir.
Finalmente.vale destacar que a contribuição intelectual do Prof. Rícardo Pirogaé
reconhecida em âmbitos nacional e internacional, tendo seus trabalhos referidos por
pesquisadoresnas áreas de Históriado Brasilséc. XIX,Históriada Escravidão,História

do Trabalho,Históriadas Rebeliõese Históriado Pensamentoe Circulação de ideias.
Sua produção é relevante e tem sido replicado em suasatividades de docência e
orientação.
Pelo exposto, considera-se o Prof. Rícardo Figueíredo Pérolaaprovado e apto à
progressão postulado

para o nh'el Docente

MS-3-2.

Campinas, 23 de maio de 2022

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
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Prof Dr. Sílvio Casar Moral Marquês
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Processode Mobilidade Funcionalpara Promoçãopor Méritodo nívelMS-3.1para o
nível MS-3.2da Carreira Docente da UNICAMP.ao qual se inscreveu o candidato

Professor
DoutorRodrigoCamarãode Godos,do Departamentode Históriado Instituto
de Filosofiae Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.
Parecer Final

A Comissão Julgadora sob a presidência da ProfessoraDoutora rala Marca Loffredo
D'Orlaviano IDF/IFCH/UNICAMPI e como titulares os Professores Doutores: Lucilere
Reginaldo IDH/IFCH/UNICAMPj, Josianne Francia Cerasoli IDH/IFCH/UNICAmol, Ana

jaula To'res Megíari (DH/FFLCh/llSPje Slvio Casar Moral b/arques IUFSCa'ca'npcs
Sorocabal, e'cite o segLínte parecer:

O robusto memorial do professor Rodrigo Camarão de Godos, Ílnícío das ativídades

na Unícamp em 201ZI apresenta diversasafinidades que estão bem dista.íbuídas
entre

docência Igraduação e pósgraauaçãol. oesquisas.publicações.orientaçõese
participações em eventos científicos.e em bancas de mestrado e doutorado.

No âmbito administrativo,
ocupou o cargo de coordenadorassociadode
graduação do curso de História

Quanto à internacíonalízcição,em 2022atuou como pesquisadorvisitantejunto ao
lüax-Planck-lnstitut ft)r Rechtsgeschíchte und Rechtstheorie, MPILHLT,
Alemanha

No que tange às ativídadesdídáticas atuou na graduação e na pós graduação em
História. ministrando várias disciplinas e orientando alunos. Já formou três mestres,
além de orientar quatro teses e três dissertações em andamento.

Desenvolveuainda outras atividades relevantes, como a participação em bancas de
mestrado e doutorado internas e externas à Unícamp, além de apresentar trabalhos
em eventos científicos relevantes em sua área
Obsewa-se que o ProfessorDoutor Rodrigo alcança sobremaneira o esperado para

um docente pesquisadorcuja produção intelectual,alcance das pesquisase
engajamento junto à graduação e pós-graduação se faz presente em seu relatório.

Emsuma.o professormostrouum desempenho qualitativa e quantitativamente mais
que suficiente para justificar sua promoção por mérito.
Campinas, 23 de maio de 2022

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coraíina, 100 - Campinas/SP - CEP:13083-896
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DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA
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e Cíêacia6flu«.a-;

000CT3
Campinas, 01 de junho de 2022.
Ofício DA / IFCH n' 025/2022

alma. Sra.

Prosa.Dra. Andréia Gaivão
Díretora - IFCH
UNICAMP

çonhnra nírptorã

Encaminho para apreciação da Congregação/IfCH, o pedido de alteração das áreas e
disciplinas concursáveisdo Departamentode Antropologia. As disciplinas que constam divulgadas
atualmente no site da Secretas-iaGeral da universidade, bem como as linhas nas quais estão inseridas,
estão desatualizadas.

Encaminho,portanto, a proposta de exclusãodo site da SecretariaGeral.de todas as áreas e
disciplinas que atualmente encontram-se na lista das concursáveis do Departaento de Antropologia, e
a substituição delas pelas áreas e disciplinas da lista abaixo:

código
HS-189

HZ.al6qlliiliiii

ais6@lSgl:

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:] 3083-896
Telefones C]9) 3521 ] 572 - e-mail: dantropoGaunicamp-br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

Hz-669:

H$:.a87

HS969
HS+183
HZ+068

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

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, ] 00 - Campinas/SP

Telefones (] 9) 3521 1572 e-mail: dantropo@unicamp.br

CEP: ] 3083-896
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Campinas, 02 de Junho de 2022

OF.CPPCon
- 013.2022
Rel.: Aprovação do Relatório Final com a Classificaçãoda Progressão na Carreira PAEPEde 2022
Sewidores do IFCH.

Senhora Dlretora

Encaminho a VossaSenhoria, para apreciação na Congregaçãodo Instituto, o Relatório Fina
com a Classificaçãoda Progressãona Carreira PAEPEde 2022 - Servidores do IFCH.

O relatório final segue com as principais informaçõesdo processode avaliação,as listagens

de classificação.as listagens finais para ordenamento dos contemplados,assim como, com
apontamentos que a Comissãojulgou importante serem compartilhados com a Comunidade do IFCH.
Aproveitamos para de antemão solicitar a palavra no momento de discussão do ponto, para
apresentarmos maiores detalhes sobre o processo e dirimir possíveis dúvidas.
Por fim. nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenclosamente

Comissão Avaliadara da Carreira PAEPEIFCH/2022
Osvaldo Safes- Presidente

Reginaldo
Alvesdo Nascimento
Sânla Beatriz Miranda Cardoso
Fernando Barbosa
Marcos Tognon

ALMA. SRA.

PROSA.DM.. ANORÉIA GALVÃO
DD. DIRÃO.RA DO INSTITUTODE FILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS
UNIVEMIDADE ESTADUALDE CAMPINAS

Institutode Filosofa e Ciências Humanas- CPPCon- Rua Cora Coralina.100
CEP 13083-896,Campinas,SP. Brasil. Tel.: (+5519)3521 f450

e-mail:pesqibh@.unicamp.
br

UNIVERSIDADEESTADUALDECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Avaliação

Carreira

PAEPE

Campinas, 01 de Junho de 2022

Relatório Final de Avaliação e Classificação

Progressãodos Servidores da Carreira PAEPEdo IFCH- 2022

Tendo em vista o previsto nas Deliberações ÇA12=A:QQ9/2918,
EAD=A=Q12/2Qa:,a Irtstrt,leão
Normativa DGRHne..Q4/2021.a Dejibçi;çê

lucro IFCHne ooa/2çl22 e o

Cronogramade Progressão
da Carreira.a Comissãode Avaliaçãoda CarreiraPAEPEda IFCH,no uso
de suas atribuições, torna público o Relatório Final de Avaliação e Classificaçãodos Servidores
classificadospara Progressãoda Carreira no ano de 2D22

Considerações iniciais
Antes de Divulgar os Resultados pelas listas e a ordem de classificação, a Comissão de Avaliação.

torna pública as seguintes informações e sugestões

A) O processo de Progressão do IFCHcontou com 44 pedidos de Progressão, sendo:

ProgressãoHorizonta
l inscrição do nível fundamental.
18 inscrições do nível médio;

13 inscrições do nível superior
ProgressãoVertical
4 inscrições ae servidores do nível médio rão grauf Gados.
2 Inscrições de servidores do nível médio em cargos gratificados;
2 inscrições de servidores do nível superior não gratificados;
4 inscrições de servidores do nível superior em cargos gratificados;

31A CSAdo IFCH,em momento oportuno, ndeferiu a inscr çãc ao servdor de rímelfundamentalpelo
fato do mesmo ter sido contemplado no último processo de Progressãona Carreira, estando
mpedido de participar deste processo

CEP13083-896, Campinas, SP,Brasa
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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Avaliação

Carreira

PAEPE

Ü'00CT)'

CIA avaliação dos Servidores concorrentes na ProgressãoHorizontal seguiu as disposições dos
ortigas 5g, 6P, 7a e llP da Resolução iE(:Bil100:1:.í2Q22, assim como as disposições do anexo l desta
resnltJcãn
Ç

DI A avaliação dos Servidores concorrentes na ProgressãoVertical seguiu as disposições dos artigos
8g, 9P, IOQ e llg da Resolução IEÇH..ilg..Dali./2Q22,
assim como as disposições dos anexos ll e 111
desta

resolução. Cama para o nível Vertical foi definida análise de Relatório, foram seguidos os seguintes
critérios, conforme estabelecido no Anexo ll da Resolução:

1-Cadarelatório foi avaliado par dois membros da Comissãode Avaliação,que atribuíram
notas individuais para o Relatório. A nota final foi a média das duas avaliações.

11-No casoem que as notas aferidaspor cada um dos pareceristasdemonstrarammuita
diferença enu-e si(n'argem de erro definida pela Com ssãol, a nona final do RelaEónofc
aferida após discussão por toda a Comissão.i
111Todas as perguntas do Relatório/Ficha de Inscrição tiveram o mesmo peso na avaliação.

IV- A avaliação de cada pergunta será feita pela comparação da resposta dada com o que é
esperado para o nível solicitado pelo concorrente, conforme disposto nas tabelas do ANEXO
111
da Deliberação CAD-A-009/2018,de04/12/2018
V- Cada pergunta foi avaliada em três categorias possíveis de pontuação

1) Abaixo ao nível solic fado pelo será/dor 10 pontosj;
21Adecuaqo ao nível sol citado IS pontos}
3} Acima do Nível Solic tadc IZO pontos}

Vll - Após a aferição da média das notas dos pareceristas,foi aplicada correção de
proporção de nota para que a pontuação máxima possíveldo Relatório fosse 70 de pontos;

vlll- Os candidatos inscritos deveriam enviar. sempre que possível, os comprovantesdas
afirmações, ativldades e melhorias realizadas. Em caso de não comprovação, o candidato
estava sujeito à não pontuar na questão analisada por falta de comprovação.

Não foram constatados casosonde a nota dos dois avaliadoresdiferisse substanciamorte. Na maior parte dos casos,as
notas atnbuídas nas questões pelos avaliadores foram Idênticas. No entanto, todas as avaliaçõesforam apresentadase
discutidas pela comissão com o intuito de referendar a avaliação feita pelos avaliadores designados

l n et- it

CEP].3083-896.Campinas,SP.Brasll
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EIPara facilitar o entendimento dos servidoressobre o processode progressãona carreira. a
ComissãoAvaliadora disponibilizou vídeos tutoriais explicativos de toda a resolução e de como
funcionaria o processo e a contagem de pontos. Assim como, para os servidores que concorreram na
progressão vertical, os vídeos explicavam como responder cada uma das questões do formulário de
inscrição e como a Comissão avaíiaría cada uma das questões, com o intuito de contribuir para o bom

desempenho de todos os servidores no processo.

F) Caso o processo de Avaliação na Carreira se mantenha como disposto atualmente, assim como, os

critérios definidos pela Unidade sejam mantidos para processo futuros, a Comissãosugere
fortemente que os mesmos passemnovamente pelo escrutínio dos servidores do Instituto e que
sejam feitas correções com vistas à melhoria do processo, deixando-o maistransparente e justo.

G)A partir dos dados observados nos dados enviados para a avaliação, é possível notar grande
diversidade no perfil profissional dos servidores do Instituto, porém, em alguns casos, os mesmos

encontram dificuldade em participar de atlvidades para além de sua função. Deste modo,
recomenda-se
à Direçãoe Coordenações
que busquemmine ras de incentivar de maneira contínua
e pró-aviva a participação dos servidores em atividades, cursos, palestras, comissões,etc

Abaixo divulgamos a lista de classificação, seguindo as disposições anteriormente citadas

Comissão Avaliadora da Carreira PAEPEIFCH/2022
Osvaldo fales - Presidente

ReginaldoAives do Nascimento
Sõnia Beatriz Mirando Cardoso

Fernando Barbosa
MarcosTognon

nstitutü de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH/UN]CAMP - Rua Cora Cora]]na, ].00
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0000Ty

Classificação por Listas
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Avaliação

Carreira

PAEPE

Progressão Horizontal
Lista de Classificação - Nível Médio

C)0 0 C i:.il)

Observações:

Paraprogressão no Horizontal não há diferenciação entre servidores gratificados e não gratificados.
Nos casos de empate de nota entre os servidores, o desempate foi feito conforme os itens listados
abaixo, seguindo a seguinte ordem
Tempo sem progressão na carreira;

11- Menor salário;
lll - Idade

#l: ii; $

@
LUIS FERNANDO DE CARVALHO RABELLO
FELIPE REIS TINEU

RATACRISTI NA LANOUX
MOEM IA HASUM BEZAI SOBRES

PEDRA
MAZZO
ORNEY
MAUROJUNIOR
GABRIEL FERRAZ
ALEXANDRE VALGAS D AVILA

IGORSANTIAGO
RAIMUNDO
ELIANASUMI
ANAJAaUELiNE
MA'FOSLOTES
rHIAGOROMERO
LOPES
IZABEL TOMAZIO DE OLIVEIRA

BEATRIZ
TIEMISUYAMA
PRISCILAPEDRA GARTIER PINTO
MARCIA REGIDA GOULART
MARCELO SANTOS BOLLA

DANIEL
COMESHATAMOTO

CEP ].3083-896, Campinas, SP, Brasa
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Avaliação

Carreira

PAEPE

Progressão Horizontal
Lista de Classificação - Nível Superior

0Ü008{

Observações:

Paraprogressão no Horizontal não há diferenciação entre servidores gratificados e não gratificados.
Nos casos de empate de nota entre os servidores, o desempate foi feito conforme os itens listados
abaixo, seguindo a seguinte ordem
Tempo sem progressão na carreira;

11- Menor salário;
lll - Idade

L
2

3

4
5

Filnçnfin p ('iências Humanas -- IFCH/UNICAMP -- Rua Cora Coralina, 10D.
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Avaliação

Carreira

PAEPE

ProgressãoVertical
Listade Classificação- Nível Médio sem Gratificação
Observações:
A avaliação dos Servidores concorrentes na Progressão Vertical seguiu as disposições dos artigos 8P.
9g, IOQe llQ da
assim como as disposições dos anexos ll e 111
desta

resolução
Não houveram casos de empate nesta listagem

H
LEANDRO
FERREIRO
MACIEL
RAFAEL HENRIQUE IZA]AS MASTINS
LU IS CARLOS DE OLIVEIRA

63,56

ANDREIA TEREZA ALVOS

26,78

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- IFCH/UNiCAMP -- Rua Cora Coralina, 100
CEP ].3083-896, Campinas, SP. Brasil
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PAEPE

000C} 8 :.!
ProgressãoVertical
Lista de Classificação- Nível Superior sem Gratificação
Observações:
A avaliação dos Servidores concorrentes na Progressão Vertical seguiu as disposições dos artigos 81
ge, ].0g e ].IP da Re$ojyçgQ:jf:çf+::nlQ(}l.í2Q22, assim como as disposições dos anexos ll e 111
desta

resolução
Não houveram casos de empate nesta listagem

B
MARINA RABELOTAVARES
FERREIRA

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

CEP13083-896,Campinas,SP.Bus
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Avaliação

Carreira

PAEPE

000C8}
ProgressãoVertical
Lista de Classificação - Nível Médio com Gratificação
Observações
A avaliação dos Servidores concorrentes na Progressão Vertical seguiu as disposições dos artigos 8
9e, 10Qe llg da 13e$QIUÇÕp
IEÇHn$1QCil!/?Q22.assim como as disposições dos anexos ll e iil desta

resolução
Não houveram casos de empate nesta listagem

RICARDO VIEIRA CIOLDIN
DEVISON PEREIRA DE ABREU

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - ]fCH/UN]CAMP - Rua Cora Cora]ina, ].00
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
Avaliação

Carreira

PAEPE

000C8 :.;
Progressão Vertical
Lista de Classificação - Nível Superior com Gratificação
Observações
A avaliação dos Servidores concorrentes na Progressão Vertical seguiu as disposições dos artigos 8g.
ge, 10Pe ll9 da 8ç:iç?:lyçÕ:Q
Ifçll illi QQI/2Q22, assim como as disposições dos anexos ll e 111
desta

resolução
Não houveram casos de empate nesta listagem

CASTORINA AUG LISTA MADUREI RA DE CAMARÃO

SILV]AROSANA
MODERAMARTINI

86,75

VALDINEA
SONIAPETINAZI

79,75

GUILHERME
RIGHE'nOLOPES

75,75

nstítuto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH/UNiCAMP - Rua Cora Coralina, 100
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PAEPE

00008G

C)rdemde ClassificaçãoGeral
Horizontal e Vertical (duas listas)

Conforme estabelecido na a ResoluçãoIFCIHng 001/2022. As listas para distribuição dos
Recursose Classificaçãodos contemplados seguirão as seguintes definições:

le)

A o'dem

dos

co"Eemplados

-a

progressão

Horizontal

será

definida

a pa'tir

aa

classificaçãoindicada pela Comissão Avaliadora do IFCHnas duas listas previstas para esta
progressão. Sendo seu ordenamento definido pela intercalação das listas de classificação,
devendo este iniciar pela lista do nível médio.

2e) A ordem dos ccrte'nplados

na Progressãc vertical será definida a partir da classificação

ndicada pela ComissãoAvaliadora do IFCHnas quatro listas previstas para esta progressão.
Sendo seu ordenamento definido pela íntercalação das listas de classificação,devendo este
iniciar pela lista do nível médio sem gratificação, em seguida, pela lista do nível superior sem
gratificação, nível médio com gratificação e, por fim, nível superior com gratificação.

nst[tuto de Filosofiae CiênciasHumanas- ]fCH/UN]CAMP- RuaCora Cora]ina.].00
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LUAS FERNANDO DE CARVALHO

RABELLO

MANIAC}MELIAGARCIA
FELIPE
REISTINEU
CECELIAMARIA JORGE RICO LAU

RITACRISTI
NA LANOUX
DANIELLE DANTES DE COUSA
NOEMIA HASUM BEZAÊ SOAREM

FABRICIO
ANGELNARDI
PEDRA
MAZZO
ALCEB]ADES RODRIGUES JÚNIOR

ORNEY
MAUROJUNtaR
FABIO GUZZO
GABRIEL FERRAZGOSTAUTAS
MARÇO APARECIDO

DE GOBBI

ALEXANDRE VALGAS D AVI LA
IZABEL CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS

IGORSANTiAGO
RAIMUNDO
MAR[A DUTRADELIMA
ELIANASUBI
JOSEMARIAATAVIO
ANA IAQUELINE

MA:nOS

LOPES

JOANABERNADETE
DECAMPOS
THIAGOROMEROLOTES
FLAVIA RENATA PERAL
IZABEL TOMAZIO DE OLIVEIRA
VALERIA FREIRE PRIVA

BEATRIZ
TIEMISUVAMA
PRISCILA PEDRA GARTIER PINTO
MARCIA REGINA GOULART
MARCELO SANTOS BOLLA
DANIEL G
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Comissão Avaliadora da Carreira PAEPEiFCH/2022
Osvaldo fales - Presidente
Reginaldo Alces do Nascimento

Sânia Beatriz Miranda Cardoso
Fernando Barbosa
Marcos Tognon
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UNIVERSIDADE
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DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO
DECIÊNCIA POLhiCA
UiUECA&4P'

©

& Ciências fjumanan

Campinas, 19 de maio de 2022.

000C89

OF.DCPne 010/2022

alma. Sra.

Profa. Dra. ANDRÉIA GALVÃO

DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhora Diretora

Venho, por meio deste, informar a V Sa., que conforme deliberado

em reuniãodo Departamentode CiênciaPolíticado dia 18 de maio de 2022,o Prof. Dr.
Andrei Koerner, foi indicado para concorrer ao Prêmio Zeferino Vaz.

Informamostambém que foram indicados os seguintesprofessores
para compor a Comissão de Especialistas:

1) Cícero Romãs ResendeAraújo - Professor Titular USP
2) Bruno Pinheiro Wanderley Reis ProfessorTitulqr - UFMG
31 Marcus Farte de Castra

ProfessorTitular

UnB

Atenciosamente

Prof. Dr. Andrei Koerner
Chefe de Departamento da Ciência Política
!FCH/UNICAMP

Mata.28539-4

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP- CEP:13083-896
Telefones lt9) 352] 1573 e mail: cpolitic@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE FILOSOFIA

Campinas, 19 de maio de 2022

OF. DF/IFCH ng 20/2022

Senhora Diretora

Venho encaminhar o nome do Prof Dr. Marcelo Esteban Coniglio para
concorrer ao Prêmio de ReconhecimentoAcadêmico "Zeferino Vaz", neste ano de
2022
Para compor a Comissão de Especialistas indicamos os nomes do Prof. Dr.
Oswaldo Chateaubriand - PUC-RJ (ochateaubriand@gmail.com), Dr. Edelcío de
Souza - USP-SP (edelcio.souza@usp.br) e o Dr. Paulo Francisco Estrella Faria -

UFRGSjpaulo.f.e.faria@gmail.comi

Informo que as indicaçõesforam aprovadasem reunião de Departamento
realizada em 18-05-2022

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

Atenciosamente

MarcoAntonío 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(19} 3521 1574 e-mail; depfllo@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA

IJlytC,A h4P
e (:iê---

Campinas, 25 de maio de 2022.

00009.!

OF.DCP no 012/2022

alma. Sra.

Prifa. Dra. ANDREIA GALVAO
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP
Senhora Diretora
Venho, por meio deste, informar a V Sa., que conforme deliberado

em reuniãodo Departamento
de CiênciaPolíticado dia 18 de maio de 2022, o Prof. Dr.
ANDRÉ KAYSEL VELASCO E CRUZ, foi Indicado para concorrer ao de Dedicação ao Ensino

de Graduação.
Atenciosamente,

. /' , ..LI.

L'-.

ANÕREI KQERNER
:h.f. do ''Dana""ü. de Ciên'ia PoliHca

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

Humana.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

®%.

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

m

UNIQAiWP

PRÉMIO DE RECONHECIMENTO DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

REQUERIMENTO

nmojal . Srjal
Profjal . Drjal . Andrei Koerner
Chefe do Departamento

de Ciência Política

Venho requerer minha inscrição para concorrer ao Prêmio de Reconhecimento Docente

pela Dedicação ao Ensinode Graduação
Anexo

apresento

os documentos

necessários

para

análise,

conforme

critérios

estabelecidos para a premíação.

Declaroter ciência do estabelecido peia DeliberaçãoCONSUA 021/2013, de 29/]0/20]3
que dispõe sobre o Prémio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensinode
Graduação.
Campinas, 24/05/2022

Prof(al . Drjal

{,'.,...:14.;'
i< Ir.Úz

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP-- CEP:13083 896 Telefones
lt9) 3521 1579/ 1581 e-mail: dirifch@unicamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
.(:

DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA

nctBS F'luta Idas

0000:J

Campinas, 25 de maio de 2022

OF.IFCH/DD/015/2022

llma. Sra

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

Prezada Diretora

Venho pelo presente encaminhar a inscrição do Prof. Dr.
Everton Emanuel Campos de Lamapara o Prémio de Reconhecimento Docente

pela Dedicação ao Ensinode Graduação, neste ano de 2022.
Sem mais

Atencíosamente

Prof.Dra. Lucib6aCorreiaAlves
Chefe do Departamento de Demografia

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP-- CEP:13083 896

Telefone (19) 3521 0012 e mail: dÊmggl@uí!!gane:b(

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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PRÊMIO DE RECONHECIMENTO DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

REQUERIMENTO

!modal. Srjal
Profjal. Drjal. Luciana Correia Alvos
Chefe do Departamento de Demografia

Venho requerer minha inscrição para concorrer ao Prêmiode Reconhecimento Docente
pela Dedicação ao Ensinode Graduação.
Anexo

apresento

os documentos

necessários

para

análise,

conforme

critérios

estabelecidos para a premíação.
[)eclaro

[er ciência do estabe]ecido

pe]a De]iberação

CONSU A-021/201 3, de 29/1 0/201 3

que dispõe sobre o Prêmíode ReconhecimentoDocente pela Dedicação ao Ensinode
Graduação.

Campíras, 24 / D5 /2Q22

Profjal

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 Campinas/SP-- CEP:13083 896 Telefones
IZ913521 1579/ 1581 -- e mail: dirífch@unicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

UN[CA KaP

G000S3
Campinas,01 de junho de 2022.
Ofício DS / IFCH n' O11/2022

limo. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Gaivão
Diretora - IFCFI
UNICAMP

SenhoraDiretora

Encaminhopara apreciaçãoda Congregação/IFCH
a inscrição do Prof. Dr. JesusJoséRanieri
para candidatura ao Prémio de ReconhecimentoDocente pelo Dedicaçãoao Ensino de Graduação.Em
anexa, consta o requerimento de inscrição apresentado pelo professor.

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

Atenciosamente

h
Pr;of. Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo Departamento de Sociologia

MatHcuia 31241 6
[FCH/UNICAMP

Rua Cora Coraltna, 100 - t:idade U niversitária Zeferino Vaz - Campinas/SP - CEP: 13083-896

Telefone(191 3521 1572-- E mail: ifchsoci@unicamp.br

UNivERsIDADe 6{AÚUAL ne .CAMPINAS.
INSTITUTODE FILOSOFIA E Cl:ÊNCIAS; HUMANAS

{[=.ienCixüs,
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[0 D'E RECONHECIMENTO DOCENTE PELA DEDICAÇÃO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

REQUERIMENTO

llmojal . Srjal.
ProfÍal . Drjal . Fábio ÀAascaro :Querido

Cilefe do D:éparÍaú óto dõ Soêíologio

Venho :reqLiereíMinha ir\scríção:nora co;neorrer ao Prémiode Reconhec:imenso [)agente

pela D.educaçãoao Ensino:de GI'aduaçãõ.

Ahóxó Qpre$êhtõ:o$ dócuMêht:os:,nec:essáríos
para arlálise, conforme critérios
estabél:êcidõs paf'a â: plfe:nlbçào.,

Declaro ter ciência do estabelecido .peia Deliberação CONSU:A.02]/2013, de 29/10/2013
quQ::d:impõesobre: o PT'êmto cle .Reconhecimento

Docente: pela. Ded:ic;ação a:o Ensino de

Graduação.
Campinas, 23/05/2022

''h

Profjal . Drjal . Jesus Posa RgFrHeri

Cidade Unisrêrsitáda Zéferino Vaz, Rua Cora Carali:na, 100 - Campinas/SP - CEP: 13083-896 Teleftlnes

{19) 3521 1579;/ 1581 T e-mail: dirlfch@unicamp br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

..UNÊCAK4P

Campinas, 01 de junho de 2022
Ofício DA / IFCH n' 024/2022

ílmci. Sra.

Praia. Dra.Andréia Galeão
Diretora - iFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IF'CH

a inscrição

do Prof. Dr. Antonio

RoberEo

Guerreiro Júnior para candidatura ao Prémio PROECde Extensão Unitrersitária. Em anexo, consta o
requerimento de inscrição apresentadopelo professor.

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

r nrHinlnlonto

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Ji'.
Matrícula Da304259
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz. Rua Cora Cora]ina, ] 00 Campinas/SP - CEP:13083-896
Telefones (19) 352] ] 572 - e-mail; dantropo6aunicamp br
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIÊNCIASHUMANAS

UNidA laP
c (.íõnc p$flu: aras
PREMIO PROEC DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

íl i'} f) f'l [n R

REQUERIMENTO

llma. Sra
Profa. Dra. Andreía Galvão
Díretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Venho requerer minha inscrição para concorrer ao Prêmío PROECde ExtensãoUniversitária

Anexo apresento os documentos comprobatórios para análise
Declaro ter ciência do estabelecido pela Deliberação CONSU-A-006/201
9. de 26/3/2013.
que dispõe sobre o Prémio PROECde extensão Universitária
Campinas, 24/05/2022

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Júnior

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

IZ913521 1579/ 158].

Campinas/SP

CEP: 13083 896Telefones

e-mail: dirifch@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
UiylCAh4P

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA

Campinas, 25 de maio de 2022
OF.IFCH/DD/O16/2022

alma. Sra

Profa. Dra. Andréía Galvõo
DD. Diretora do IFCH
UNICAMP
Prezada Diretora

Venho pelo presente encaminhar a inscrição do Prof. Dr
José /vlarcos Pinto da Cunha para o PROEC- Prêmío de Extensão Universitária
neste ano de 2022
Sem mais

Atenciosamente

Prof. Dra. LÜ/cíanaCorreia Alves
Chefe do Departamento de Demografia

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP - CEP:í3083-896
Telefone(19) 3521-0012 - e-mail: demoer@unicamp.br

®@.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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UNICAháP
c Cíênctas Hunas a$

PREMIO PROEC DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ooo].o o

REQUERIMENTO

Imoral. Sr(al.
Proffal. Drjal. Lucianà Correia Alces

Chefe do Departamento de Demografia

Venho requerer minha

inscrição para concorrer

ao Prémio PROEC de Extensão

Universitária
Anexo apresento os documentos comprobatórios para análise

[)eclaro ter ciência do estabe]ecido peia De]íberação CONSUA 006/2019. de 26/3/20]3
que dispõe sobre o Premio PROECde extensão Universitária.
Campinas, 25/05/2022

".....'jJ::l::-É;ú:;.-ú-..

Cidade Universitária Zeferina Vaz, Rua Cora Coralína, 100

Campinas/SP CEP:13083 896 Telefones
IZ9) 3521 1579/ 1581 -- e-mail: dirifch@unlcamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS

®@.

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE SOCIOLOGIA

U:UICAMP

C.iênciü F

ooolCI
Campinas,01 de junho de 2022

OfícioDS/ IFCHn' 0] 2/2022
ílm a. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Gaio:ão
Díretora - iFCH

SenhoraDiretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCHa inscrição do Prof. Dr. Sávio Machado

Cavalcantepara candidatura ao Prêmio PROECde Extensão Universitária. Em anexo, consta o
requerimento de inscrição apresentado pelo professor.

Semmais, aproveito a oportunidade para reiterar pl'otestos de estima e consideração

Atenciosamente

.L
Prof Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo Departamento de Sociologia

Watt'ícula312416
IFCH/UNICAMP

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

Telefone(191 3521 1572

E-mail: ifchsoci@unicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

%%g*#'''
UiUIC.RhaP
(.íênci ts Humanas

PRÉMIO PROEC DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

coolc=

REQUERIMENTO

limo. Sr.

Prof. Dr. Fábio Mascaro Querido

Chefe do Departamento de Sociologia

Venho

requerer minha inscrição

para

concorrer

ao Prêmio PROEC de Extensão

Universitária

Anexo apresento os documentos comprobatórios para análise
Declaro ter ciência do estabelecido pela Deliberação CONSU-A-006/20t9.de 26/3/2013
que dispõe sobre o Prêmio PROECde extensão Universitária.

Campinas, 24/05/2022

( ;'.- t:::4*;,,'':,.::;

/

Prof. Dr. Sávio Machado Cavalcante

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP CEP:13083 896Telefones

IZO)3521 1579/ 1581 e mail: dlrifch@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
ARQUIVO EOGARO LEUENROTH - AEL
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO SOCIAL

Arqu:ivo

Edgard
Leueníoth

Campinas, 11 de maio de 2022
Ofício AELn' 02/2022

o0011).:]
lama. Sra.

Profa. Dra. Andreia Galvão
[)iretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas
Prezada Senhora

No último Conselho Diretivo do AEL que aconteceu em ll de maio de
2022. fol apresentado pelo Diretor do AEL, Prof. Dr. Aidair Carlos Rodrigues,a
solicitação
Guimarães

de afastamento
sem vencimentos
da funcionária Sra. Taíná
Paschoai, matrícula 307446. com a finalidade de cursar o seu

M.estradona França. conforme documentos em anexo.

Portodo o exposto,considerandoque a UNICÀI'üP
é um organismovivo de
expansão do conhecimento, incentivador da internacionalização e por todo

conhecimentoque a Sra.Talnátrará ao AELapós seusestudosno exterior,os
conselheirosaprovaram por unanimidade a solicitação de afastamento e
concordaram com os encaminhamentos e prosseguimento da tramitação
administrativado pedido de afastamento por 2 anos sem vencimentos a partir
de 01 de dezembro 2022. Aproveitamos a oportunidade para informar que
solicitaremos à CVND a reposição imediata da vaga por tempo determinado
para que possamos dar continuidade

às atividades do AEL sem prejuízos

Sendo o que se apresenta, certos da compreensão e aprovação
permanecemos

à disposição para os esclarecimentos

se necessários

Atenciosamente

Humberto Celeste Innarellí

Coordenadoría do AEL
Arquivo Edgard Leuenroth - AEL
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Página l de l
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Solicitação de afastamento para tratar dc assuntos pai'titulares

À Direção do Arquiva Edgard Leuenroth

Et

Tài á ruim

ãqs PaschoaJ,

ide11üdade, íünéiend

307446,

;saiici o aÊastamenEO

com pl'ejuízo de vencima]tos a paítit de 0]/]2/2022 pelo período de 2 anos, pma fintar de

interessespalliculal'cs. Neste período, aproveitarempara realizar um h4asterna área de
Documentação e Tnfomlação, de Faunapresellçia], na F'raJÇa,un] cuBO que contrfbuiü para a
minha fomlação e o meu desenx,olvimentapl'oflssional.

CâwpÜ $j 0], de âbr-Ü;:de,2022

Tainá::Gümarães:Pas:óhoa]

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

000105
Campinas, 19 de maio de 2022
OF. DF/IFCH ng 15/2022

Ref.: Relatório de Atívidades e Renovação de vínculo de Professor Colaborador

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregaçãodo Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, o Relatório de Atividades do período de O1-07-2020 a 30-06-2022. bem

como,solicitaçãode Renovaçãode vínculopara o párodo de O1-072022 a 3Q-062025 da Prosa.Dra.
/eanne luar/e Gagnebin de Bons no Programa de

.

Informo que a referida solicitação foi aprovada por em reunião do Departamento em 18
de maio de 2022

Atenciosamente

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

alma. Sra.

Profa. Dra. Andréia Galeão
DD.Diretora do Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas
Universidade Estadual de Campinas

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

e-mail: depfilo@.unicamp.br

®
®@.

UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE SOCIOLOGIA

UlylaAh4P

C;ênciaõ t"jurüanas

Campinas, 01 de junho de 2022

OfícioDS/ IFCHn' 0] 0/2022
rima. Sra.
?fofa. Dra. Andréia Galvão
iraforn

. ÍFr

}J

UNICAMP

çpnhnra l)irptnra

Encaminho para apreciação da Congl'egação/IFCH,o pedido de ingi'esse da pesquisadora
MARIANA SHINOHARA RONCATO no programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP. junto ao

Departamento de Sociologia,a partir de 01/maio/2022, pelo período de 03 anos, sob a supervisão do
Prof. Dr. Ricardo Luiz Corro Antunes.

Esta vinculação foi aprovada pelo Departamento de Sociologia/IFCH em reunião ordinária
realizada no dia 20 de abril de 2022.

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

Atenciosamente

h
Prof. Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo Departamen to de Sociologia

Matrícula 312416
IFCH/UNICAMP

Rua Cora Coralina. 100 - Cidade Universitária Zeferino Vaz Campinas/SP

Telefone(19) 3521 1572 -- E-mail; ifchsoci@unicamp.br

CEP: 13083 896

@.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UlylCA. hdP

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

o001c '?
Campinas,01 de junho de 2022
C)fícíoDS/ IFCHn' 0] 3/2022
lama. Sra.
Prata. Dra. A ndréia Galvão

Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho

para apreciação da Congregação/IFCH.

o pedido de ingresso do Prof. EDGARD

MALAGODI no pragramã de Pesquisador Colaborador da UNICAMP, junto ao Departamento de

Sociologia,a partir de 01/julho/2022. pelo período de 03 anos. sob a supervisão do Prof. Dr. Jesusrosé
Ranieri

Esta vinculação foi aprovada pelo Departamento de Sociologia/IFCH em reunião ordinária
realizada no dia 18 de maio de 2022.

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

Atenciosamente

.L
Prof. Dr. Fabio Mascado Querido
Chefedo i)apartamento de Sacíoiogia
Maüícuia 3124]. 6
LFCH/UNICAMP

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

Telefone(191 3521 1572

E mail: ifchsocí@unicamp.br

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

0001C8
Campinas,01 de junho de 2022
Ofício DS / IFCH T}' 014/2022

Ilha. Sra.
Prosa, Dra. An dréia Gaivão

DÍretora - iFCH
UNICAMP

SenhoraDiretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH,o pedido de ingresso da Profa. MANOELA
DE CARVALHOno programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP,junto ao Departamento de
Socio[ogia,a partir de 0] /junho/2022, pe]o período de 12 meses,sob a supervisão do Prof. Dr. Ricardo
Antunes.

Esta vinculação foi aprovada pelo Departamento de Sociologia/IFCH em reunião ordinária
realizada no dia 18 de maia de 2022.

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

Atenciosamente.

h
Prof. Dr. radio Mascara Querido
Chefedo Departamento de Sociologia
Matrícula 31241 6
EFCH/ÚNICAMP

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

Telefone (1913521 1572 -- E mail: ifchsoci@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO
DE SOCIOLOGIA

U]UIGAR4P

CÍêncioõ

F-l

oooícy
Campinas, 01 de junho de 2022
Ofício DS / IFCH n' 015/2022

fina. Sra.
Prosa, Dru. Andréia Galeão
Diretora - IFCH
UNICAMP

çpnhnra Dirotnrn

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH,o pedido de ingresso da Prosa.AMANDA
MOREIRADA SALVAno programa de Pesquisador Colaborador da UNICAMP,junto ao Departamento

de Sociologia.a partir de 01/julho/2022, pe]o período de ]2 meses.sob a supervisãodo Prof. Dr.
Ricardo Antunes.

Esta vinculação foi aprovada pelo Departamento de Sociologia/iFCH em reunião ordinária
realizada no dia 18 de maio de 2022.

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

Atenciosamente

h
Prof. Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo Departamento de Sociologia

Matdcuía 3].24].6
ÍFCH/UNICAMP

Rua Cora Coralina. 100 Cidade Universitária Zeferino Vaz Campinas/SP CEP:13083 896
Telefone j191 3521 1572 -- E mail: tfchsoct@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

%,P'

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAh4P

Campinas, 31 de maio de 2022

Ofício DH .ng 018/22

Senhora Díretora

vimos solicitar o encaminhamento,junto aos órgãos competentes, do ingresso na
função de Pesquisador Colaborador de Flávio dos Santos Games, sob supervisão do Prof. Dr.
Aldaír CardosRodrigues,para o período de 01/06/2022 a 31/05/2025

Informamos que a solicitação foi aprovada ad re/erendum do Departamento de
História

Atenciosa mente

Prof.Dr. RuiLuisRodrigues
Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

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

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

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS

®@.

INSTITUTO
DEF:LOSOFIAECIÊNCIASHUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

U?gl=AIUP

e CÊên us Hiirriunus

ooo;li
Campinas, 31 de maio de 2022

Ofício DH .n9 019/22

Senhora Direto ra

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do ingresso na
função de Pesquisador Colaborador de Crisüane SoaremSantana, sob supervisão do Prof. Dr.
amar Ribeiro Thomaz, para o período de 01/07/2022 a 01/05/2023

Informamos que a solicitação foi aprovada ad referendum do Departamento de
História.

Atenciosamente

Prof. Dr. Rui LuasRodrigues

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP

Matrícula
304668

lama. Sra

Profa.Dra.AndréiaGalvão
DD.Diretor do IFCH
UNtCAMP

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

Telefones li9} 3521 1575 e mail: historia@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO
DE FILOSOFIA

0001iE
Campinas,19 de maio de 2022

OF. DF/IFCH n9 18/2022

Ref.: Solicitação de vínculo no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado
Senhora Díretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do Instituto de
Filosofia e Ciências Hurüanas, a solicitação de vínculo no Programa de

do. de

Uân/a outra de Azeredo, sob a supervisão do Prof. Dr. Daniel Omqr Perez , para o período 01/03/2023 a

28/02/2024
Informo que a referida solicitação foi aprovada pelo Colegiadado Departamento em 18
de maio de 2022

Atencíosamente

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

llma. Sra

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

stítuto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Filosofia - Rua Cora Coralina, 100

CEP 13083-896.Campinas,SP. Brasil.Tel.: (5519) 35211574 - Fax: (5519) 35210121
e-mail: depfilo@.unícamp.br

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

000113
Campinas,19 de maio de 2022

OF. DF/!FCH ng 19/2022

Ref.: Solicitação de vínculo no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado
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 j?p$quj$pdçi Pé$ 1?çulplêdç de
/vadio l.open de 4zevedo Júnior, sob a supervisão do Prof. Dr. Rafael Rodrigues Garcia , para o período

23/08/2022 a 19/1]/2022

Informo que a referida solicitaçãofoi aprovada pelo Colegiadado Departamento em 18
de maio de 2022

Atencíosamente

Marco Antonío 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. Bmsit. Tel.: (5519) 3521 1574 Fax: (5519) 35210121
e-mai!: depfila@.unicamp,br

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

00011 .;2
Campinas,19 de maio de 2022
OF. DF/IFCH ng 16/2022

Ref.: Relatório de Atividades e solicitação de Renovação de vínculo de Pesquisador Pós-Doutorado

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, o Re/atórío de .Atíufdades do período de 01-08-2019 a 31-07-2022, bem
como, solicitação de Renovação de Vínculo para a período de O1-08-2022 a 31-07-2023 de Emmanuel
IVakamura no Programa de Pç$qyi$pdQ!l?ó$1?QyliQiqdg,
sob a supervisão do Prof. Dr. Marcos Severino
Nobre.
Informo que a referida solicitação foi aprovada por em reunião do Departamento em 18
de maio de 2022

Atenciosamente

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: depüilo@.unícamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COORDENAÇÃO

DE PESQUISA, PROJETOS E CONVÊNIOS

UNICAh4P

000il3
Campinas, O] de Junho de 2(]22

OF.CPPCon
- 012.2022
ç\ef.: Aprovação de Relatório e renovação/prorrogação de vínculo no Programa de Pesquisadorde
pós Doutorado

{PPPD} furto

ao Departamento

de Antropologia

do Pesquisador

Doutor

Recordo

Urquizas Campello
U

S

çon hnrn ni rota ra

Encaminho a .Vossa Senhoria, para apreciação na Congregaçãoda Instituto, o pedido

aprovaçãode relatórioe renovação/prorrogação
de vínculono Programade Pesquisador
de Pós
Doutorado (PPPD)do Pesquisador Doutor Ricardo Urquizas Campello, supervisionado pela Profa. Dra

SusanaSobres Branco Durmo,junto ao Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.

A supervisora e o colegiada do Departamento já aprovaram o relatório apresentado, assim
como a renovação

o vínculo

do mesmo

pelo prazo aprovado

pela Instituição

de fomento

(FAPESPI

A renovação/prorrogação iniciará em 0]. de julho de 2022, com previsão de duração de 12

Anexo a este documento, seguem o Relatório de Ativldades a ser aprovado, Plano de
Trabalho e aprovação no Departamento.
.Atê.nçio$a:Mê:riba;

$çipêtqsõf - .CPPCan
.iFCn/UNjcÂU.p
.M.atr.;.-2992126

ILMA. SRA.

PROFA.
DRA.ANDRÉ[A
GAL\ÜO
DD. DIRETORA DO INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Institutode Filosofiae Ciências Humanas- CPPCon Rua Cara Coralina, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.: ( 5519) 3521 1450
e-mail: pesqifch@.unicamp.br

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

ooo!!d
Campinas,19 de maio de 2022
OF. DF/IFCH ne 17/2022

Ref.: Relatório de Atividades e Encerramento de vínculo de Pesquisador Pós-Doutorado

Senhora Diretora

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

Filosofiae CiênciasHumanas,o Re/afórfode .4tívldadesdo períodode 01-04-2021a 31-03-2022de
.A/essandro Boné//o no Progra.ma de Pesquisador Pós-DÇ)ytQrqdo,sob a supervisão do Prof. Dr. Lulas

Angioni

Informo que a referida solicitação foi aprovada por em reunião do Departamento em 18
de maio de 2022

Atencíosamente

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

matrícula 304612

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

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Filosofia - Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tet.: (5519) 3521 1574 - Fax: (5519) 35210t21
e-mail: depãlo@.unicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS

®@.

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

'%àP''

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAh4P

Cí&nciae t"Íuniunas

Campinas, 31 de maio de 2022

Ofício DH .ng 020/22

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, .junto aos órgãos competentes, do encerramento
na função de Pesquisador de Pós-Doutorado, e aprovação do relatório final, de Pedro Telles da
Silvelra, sob supervisão do Prof. Dr. Thiago Limo Nicodemo, a parir de 30/04/2022

Informamos que a solicitação foi aprovada ad referendum do Departamento de
História

Atenciosa mente

{
Prof. Dr. Rui Luas;Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

lama. Sra

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones IZ913521 1575 e-mail: historía@unicamp.br

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
Universidade Estadual de Campinas

UNICAMP

Campinas, 31 de maio de 2022
Ofício CEEDI/iFCH no 003/2022

alma. Sra.
Profa. Dra. Andreia Galvão
Diretora do }FCH / UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho a aprovação do Coordenador de Extensão do IFCH relativo ao

oferecimento do curso de extensão "0

FUNCIONAMENTODA POLITICA

INSTITUCIONAL E NÃO-INSTITUCIONAL NO BRASIL", a ser ministrado pela
Profa. Dra. Andréa Marcondes de Frestas, conforme aprovação do Departamento de
Ciência Política.

Atenciosamente

Prof. Dr. Marcos Tognon
Coordenador de Extensão - IFCH
Matrícula:278637

Coordenadoria de Eventos, Extensão e Difusão
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP - CEP: 13083-896
Telefone (19) 3521-1601

e-mail: seceven©iunícamp.br

®%.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO
DECIÊNCIA POLÍTICA

UNICARaP

dc
. Cíõ-.i-

Campinas, 20 de maio de 2022

000113

OF. DCP/IFCH ng 0.11/22

limo. Sr
Prof. Dr. MARCOSTOGNON

DD. Coordenador de Eventos, Extensão e Difusão do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhor Coordenador

Pelo presente, venho infol"mar que foi aprovado na reunião de
Departamentode CiênciaPolítica, no dia 18 de maio de 2022, o curso de extensão''O
FUNCIONAMENTO DA POLITICA INSTITUCIONAL E NAO-INSTITUCIONAL NO BRASIL", a
ser ministrado pela profa. Andréa Marcondes de Freitas.

Atenciosamente

Prof. Dr. Andrei Koerner
Chefe de Departamento da Ciência Política
[FCH/UNECAMP

Matr. 28539-4

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones(191 3521 1573 e mail: cpolític@unícamp.br

H

Fls. No:

}

p/E. Na

EXTECAMP

Rub,;

Projeto para desenvolvimento e oferecimento de curso de extensão a
distância

Edita[: 0]./2021
Número do Projeto:. 04-EAD2021
Nome: O FUNCIONAMENTO DA POLITICA INSTITUCIONAL E NÃO-INSTITUCIONAL NO BRASIL

Tipo do Curso: CURSODE EXTENSÃO-S
Unidade:

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Departamento:

CIÊNCIAPOLITICA

Número de oferecimentos
Idioma

em que o curso

Palavras

chaves:

previstos

/ periocidade:

será ministrado

e da(s)

ANUALMENTE

legenda(s),

se houver:

PORTUGUEZ

EDUCAÇÃO, POLÍTICA PÚBLICA. DEMOCRACIA. LEGISLAÇÃO

Área geral: Humanas
Área temática: Educação, Direitos Humanos

Forma de Realização:

Médias que serão

A DISTÂNCIA

utilizadas:

O CURSO SERÁ VIRTUAL E CONTARA COM 15 AULAS TEÓRICAS GRAVADAS E

ASSíNCRÓNAS E TRÊS ENCONTROS SINCRÓNICOS PARA DEBATES, AO FINAL DE CADA BLOCO TEÓRICO DO CURSO

ESSES ENCONTROSOCORRERÃOATRAVÉS DA PLATAFORMAGOOGLE MEET. SUA EDIÇÃO CONTARÁ COM
FERRAMENTASDE ACESSIBILIDADE. COMO LEGENDAS, E INTÉRPRETEDE LIBRAS. A AVALIAÇÃO DO CURSO GERA
COMPOSTA PELA PARTICIPAÇÃO DOS DEBATES. MAIS A ENTREGA DE UM TRABALHO FINAL ESCRITO APÓS O
ENCERRAMENTO DAS AULAS E DEBATES. RECEBERÃO CERTIFICADOS AQUELES CUJAS NOTAS, EM MEDIA,
ALCANÇAREM A NOTA MÍNIMA 7. CONFORME NORMA ESTABELECIDA PARA CURSOS DE EjnENSAO EAD

Horas-AulaA Distância - Teórica: 10 horas
Horas-AulaA Distância - Prática: 3 horas

Total de Horas-Aula:!3 horas
Duração (em semana): ll

Carga de trabalho/estudo por semana: 3

." .''

: :: :'

: -.'

Número mínimo de vagas: 5

Número máximo de vagas: 120
$

Ementa: Este curso consiste em uma formação introdutória sobre o funcionamento da política brasileira. Oferece ao

público as ferramentas básicas para compreendera política em âmbito institucional e não-institucional. Espera-se
que o aluno ao final entenda quais as funções dos Poderes,Executiva. Legislativo e Judiciário, como esses Poderesse
relacionam. E como acompanhar e fiscalizar esses Poderes. O curso não se limita à política institucional e aborda,
ainda. o papel da sociedade civil na política. As aulas seguintes estão divididas em 3 blocos; 1) 0 Estado, que explica
o Estado e os Três Poderes,com uma aula dedicada a cada um deles (Poder Legislativo, Executivo e Judiciária); 21

Ej(tÉcÀMP

- :Escola de: E)(tensão

da Unicamp~

Rüa Saturnino de,Brita, no 323. 2o andar. Cidade Universitária Campinas - SP.
www.exEecamp.unicamp-br i +55 19 35214647 - 35214646
Página: l/lO

0001E{
Fls. No:

=

P/E. NQ

EXJJECAMP

Rub.:

Participação para além do voto, que aborda como e onde se informar sobre política. Q que é participação política e o

que são movimentos sociais; e 3) Partidos, Eleições e Opinião Pública, que aborda o que é esquerda e direita,

polarizaçãoe políticas públicas, partidos políticos e eleições, sistema eleitoral e opinião pública. A aula de
encerramento discutirá os impactos da Educação Política para a cidadania e a democracia. Todas as aulas serão
oferecidas por cientistas políticos especializadosque desenvolvem pesquisas científicas nas temáticas apresentadas.
Os conceitos da literatura clássica e contemporânea serão abordados de modo didático e compreensível àqueles que
nunca tiveram cantata com o assunto tratado.

Estrutura e organização do curso: Aula ]. - Introdução:A aula busca apresentaro que é e para que serve a
política, e quaisos problemasvinculadosà desconfiançae ao afastamentoda populaçãocom relaçãoà política
Professora Camila Casais. Bloco 1: 0 Estado Aula 2 - Os Três Poderes: A aula busca apresentar um panorama
introdutório sobre Os I'rês Poderes, pensando nas atribuições e competências de cada uma destas instituições, bem
como na relação entre elas, Professor Vitor Vasquez. Aula 3- O Poder Executivo: A aula busca apresentar o papel, a
estrutura e as competências do Poder Executivo a partir das regras fixadas na Constituição Federal de 1988. com
foco sobre as responsabilidades constitucionais deste Poder nos três níveis da federação Professor Raul Bonfim. Aula

4 - O Poder Legislativo: A aula busca apresentar o processo legislativo na arena federal. estadual e municipal.
destacando suas funções centrais e o papel de atires e instituições específicas desse processo..ProfessoraAndréa

freitas. Aula 5 - O PoderJudiciário:A aula busca explicar comofunciona o PoderJudiciário,incluindo diferentes
aspectos do sistema judicial brasileiro. suas organizações (Poder Judiciário. Ministério Público, polícia) e suas
articulações com a política. Professor Frederico de Almeida. Aula 6 - O Estado: Quando discutimos sobre a política,
automaticamente falamos sobre o papel que o Estado exerce na sociedade. Mas, afinal, o que é o Estado?É isto que
esta aula busca apresentar. Professora Andréa Frestas.Aula 7 - Sessãode Debate Bloco 1 - Apoio de monitores Bloco
2: Participação para além do voto Aula 8 - Como e onde se informar sobre política: A aula busca apresentar meios de

nformar conscientemente sobre política, enfatizando as periculosidades de fenómenos negativos trazidos pela
popularização da Internet. como as fakenews, ao mesmo tempo em que enfatiza seu poi-ênciade democratização da

nformação. Professora Géssica de Frestas Aula 9 - Participação Política; Participação é um dos elementos
fundamentais da própria ideia de democracia. Com o uso de tecnologias e das mídias sociais nos últimos anos, esta

aula pretende discutir como as condições e dinâmicas de participação política foram transformadas
significativamente. Diante de um horizonte de contestação e transformação das práticas políticas e culturais, qual

então é o lugar da participação? Professora Ana Claudia Teixeira Aula 10; Movimentos Sociais: O tema dos
movimentos sociais se entrelaça com o de cidadania. Partido de uma definição do que são. a presente aula irá
trabalhar essatemática. articulando-a com os dilemas da democracia no Brasil e a questão da cultura democrática no
país. ProfessoraLuciana Tatagiba. Aula ll - Sessãode Debate Bloco 2- Apoio de monitores Bloco 3: Partidos, Eleições
e Opinião Pública Aula 12- O que é esquerda e direita: Em tempos de aguda polarização político-ideológica, muito se

tem falado na dicotomia esquerda/direita. Mas,afinal, qual o sentido dessa divisão?Quandoe onde surgiu? Quais
suas mudanças através do tempo e porque seguimos pensando a política nessa chave? Esta aula discutirá estas
questões. Professor André Kaysel Aula 13 - Polarização e Políticas Públicas: Esta aula discutirá como a polarização
tem sido tratada como um dos principais fatores que podem levar a instabilidades e crises políticas, restrições ao
bem-estar e à justiça social, e, no limite. quebra da democracia e autoritarismo, e questionará quais as razões pelas
quais a polarização tem crescido em diversas democracias no Norte e no Sul Global, bem como Quais, de fato, são as
consequênciasno curto e no longo prazo. Professor Danilo Madeiros Aula 14 - Partidos políticos e eleições: O objetivo

da aula é apresentaros principaistipos de partidos políticos e indicadoresutilizadospara classificare avaliar o
funcionamento de sistemas partidários. A proposta é trazer um panorama geral sobre dinâmicas e organizações
políticas que ajudem a compreender possíveis estratégias que os partidos políticos podem ter ao disputarem as
eleições e como esses movimentos podem afetar o resultado eleitoral. Professora Monize Arquer. Aula 15 - Sistema
eleitoral: Esta aula busca apresentar a importância de conhecer o sistema eleitoral, discutir sobre como as regras
mpactam os resultados eleitorais. e reconhecer verdades e mentiras sobre essas regras, além disso, discutiremos

sobre como a aplicação das regras eleitorais pode ampliar ou reduzir desigualdades sociais. Professor Otávio
Catelano. Aula 16 - Opinião pública: Os cidadãos em um governo democrático constantemente refletem, avaliam e
fiscalizam as ações dos seus representantes eleitos. A expressão pública de crenças. avaliações do funcionamento da
política e da atuação de políticos é fundamental para avaliar a qualidade da democracia e a aprovação popular da

gestão do governo. Na aula sobre opinião pública trataremos do seu significado e das formas empregadaspela
Ciência Política para compreender e mensurar a opinião pública. ProfessorOswaldo Amaram.Aula 17: Encerramento -

E
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Retomandoalguns dos temas que foram trabalhados nas aulas e nos momentos de diálogo entre os inscritos do
curso, essa aula terá como objetivo apontar a Educação Política como importante ferramenta para a transformação
da sociedade. A dinâmica partirá da seguinte pergunta: O que levamos conosco a parir de agora? Professor Eduardo
Rezende.Aula 18 - Sessãode Debate Bloco 3 - Apoio de monitores

Plataforma tecnológica e outras ferramentas que serão utilizadas: GoogleClassroome GoogleMeet.
Objetivos do curso: Este curso está vinculado ao Projeto de Extensão em EducaçãoPolítica da Unicamp, o Proeep.
Ele tem como objetivo promover informação de boa qualidade sobre a política nacional, formando cidadãos mais
conscientes e engajados com a transformação da sociedade. Nos últimos 10 anos temos assistido a uma explosão de

cursos de formação política online. vários deles dados por pessoas sem qualificação para tanta. Ainda temos
observado um período onde a disseminação de informação de má qualidade, ou mesmo falsa virou uma marca do
tempo. Assim, espera-se que com as aulas sobre política, realizadas por pesquisadores e especialistas no assunto,

bem como os espaços de monitoria e troca de informações, os alunos inscritos no curso tenham acesso a
conhecimento de qualidade sobre política, promovendo uma aproximação entre cidadãos e a política institucional

Público alvo: O público alvo consiste em gestores públicas. professores, pessoas do terceiro setor, ativistas.
membros de movimentos sociais, jornalistas e pessoas curiosas e interessadas por política no geral. Este público atua
na sociedade como educadores e formadores de opinião, e diante da demanda social por conhecimento qualificado
sobre a polhica, são atires sociais estratégicos para multiplicar o conhecimento absorvido durante o curso em suas

comunidades de atuação. Destaca-se que diversas pesquisas de opinião pública e publicações acadêmicas
demonstram que a população confia pouco em seus legisladores, governadores, partidos políticos etc., o que faz com

que tudo o que esteja relacionado à política passe a ser motivo de desconfiança. Para reverter esse cenário,
fortalecendo a democracia, iniciativas de educação política são fundamentais.

Procedimentos Metodológicos: O curso será oferecido por meio de aulas gravadas assíncronas e par aulas
síncronas de consolidação dos blocos. Serão disponibilizadas duas aulas de 40 minutos por semana. As reuniões
síncronas terão duração de 60 minutos e serão realizadas por meio de videoconferências ao final de cada bloco. A

organização do curso fól planejada para permitir que o público alvo já inserido no mercado de trabalho possa
acompanhar as aulas assíncronas e estudar o material indicado de acordo com sua disponibilidade, além de
minimizar o risco de contágio do COVID-19, sem perder a oportunidade de tirar dúvidas e participar dos debates
coletivos, realizados de forma síncrona e com o auxílio da monitoria

Justificativa da proposta: A desconfiançanas instituições políticas têm sido uma marcados últimos tempos
Diversas pesquisas de opinião pública, como os dados trazidos no último relatório do Latinobarâmetro demonstram

que a populaçãoconfia pouco em seus legisladores, governantes. partidos políticos etc.. Essadesconfiançaafeta
igualmente homens e mulheres, pretos e brancos, pessoas mais escolarizadas ou menos escolarízadas e as
diferentes faixas de renda. E acaba por afastar os cidadãos da política Institucional. O curso, portanto. visa enfrentar
esses dois grandes problemas pelos quais o país tem passado: 1) a desinformação sobre o funcionamento da política,
que gera o distanciamento dos cidadãos das instituições e a insatisfação com a democracia. e 2) o desencantamento

com a política, que desestimula os cidadãos a exercerem seu papel como agentes transformadores. As mesmas
pesquisas que demonstram o afastamento e a desconfiança da política. também demonstram que esse quadro pode
ser revertido com um aumento de conhecimento sobre a política institucional e das políticas públicas. Assim. ações

que visem educar politicamente os cidadãoscontribuem para aproximar os mesmosda política institucional,
promovendo maior confiança nas instituições, maior engajamento político, melhoria nas fontes de informação
utilizadas por essas pessoas e por fim, maior confiança na democracia. Assim, essa proposta busca difundir
conhecimento sobre a política institucional de forma a promover cidadania.
Bibliografia do curso: Madison,J.; Hamilton. A.; Jay, J. Os Artigos Federalistas, 1787-1788. Editora Nova Fronteira.
Artigos XLV[[-L] (pp. 33].-353). Limongi, F. O Poder Executivo na Constituição de 1988. In=A Constituição de !988 na
vida brasileira. Estudos Brasileiros. São Paulo; Aderaldo & Rothschild. 2008. p. 395. Freio:as,A. o presidencialismo da
coalizão. Fundação Konrad Adenauer, 2016. Sinhoretto, J. [IReformar a justiça pelas margens: um estudo da gestão
estata[ de conf]itos]], Revista Brasi]eira de Sociologia v. 5, n, ].0 (2017): 30-57. Boito jR., A. Estado, política e classes
sociais : ensaios teóricos e históricos. São Paulo : Unesp, 2007. Lavalle, A. G. et al. Democracia, pluralização da
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representação e sociedade civil. Lua Nova. no.67. São Paulo, 2006 Tatagiba, L. 1984. 1992 e 2013: sobre ciclos de
protestos e democracia na Brasil. Política & Sociedade. v.13, n.28, 2014. pp.35-62 Bobbio. N. Direita e Esquerda
razões e significados de uma distinção. São Paulo: UNESP.1995. Borges. A. Vidigal, R. Do lulismo ao antipetismo?
Polarização, partidarismo e voto nas eleições presidenciais brasileiras. Opinião Pública, v. 24, n. 1, pp. 53-89, 2018
Nicolau. J. Representantes de quem? Os (des)caminhos do seu voto da urna à Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro:

EditoraZahar, 2017
Que recursos de acessibilidade pretende disponibilizar no curso? O curso prevê recursosde acessibilidade.
tanto nos encontros síncronos, quanto nas vídeoconferências (assíncronas).Todos os vídeos produzidos serão
legendadas e todos os encontros presenciais contarão com a presença de um intérprete de LIBRAS.Além disso, nas

apresentaçõestodos farão autodescriçãoe todas as peças gráficas apresentadas,em vídeo ou nas sessões
presenciais, contarão com audiodescrição e adaptação de cores para pessoascom daltonismo.
Outros aspectos do curso a destacar:

O curso está vinculado às atividades do Projeto de Extensão em Educação

Política da Unicamp (Proeep). Para avaliar o curso e sua capacidade de produzir os objetivos pretendidos será pedido
aos participantes que preencham um questionário no início e no final do curso. Com isso além de avaliar os métodos
utilizados, também utilizaremos a informação para potencializar outras ações do prometode extensão.

Critérios: Nota mínima de 7 e frequência mínima de 85%

Grau de Escolaridade

mínimo:

NENHUM

Nome: ANDREA MARCONDES DE FREITAS

Instituição/Unidade/Depto;
Titulação: DOUTOR(A)

Carga Horária: 4h20min
Carga Horária concomitante: 0h00min
Participação

do professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo

de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoasinscritas e divulgada no google classroom. compondo o núcleo teórico do curso. A
professora coordenadora do prometo.além de ministrar duas aula, também participará da coordenação dos
espaços de debate junto aos monitores

Súmula curricular; Andréa Freiras coordena o Prometo
de Extensão em EducaçãoPolítica da Unicamp desde
2020, prometopremiado pela ProECem 2021. Neste período lá minist:rou diversos cursos sobre democracia,
eleições, o Poder Legislativo e processo legislativo. Esses temas são os temas de pesquisa que vem

desenvolvendo desde 2C)02quando ingressou no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).A
professora possui um livro autoral e 12 artigos publicados na área do curso. Ainda coordena o Núcleo de
Instituições Políticase Eleiçõesdo Cebrap e o Grupo de Estudos Legislativos da Unicamp (LegU)
Telefone:

(11) 953894964

Celular: (11) 953894964
E-mail: amfrei@unicamp.br

oàcêd.tbÊ.aPqõitâmb: {C'idástroda DG
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Nome: ANDRE KAYSELVELASCO E CRUZ

Matrícula;

3].1587

Unidade/Departamento:

Titulação:

IFCH/DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

DOUTOR(A)

Carga Horária: 00h40min
Carga Horária concomitante:

0h00min

Participação do professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no googíe classroom. compondo o núcleo teórico do curso.
Súmula curricular: André Kaysel Velasco e Cruz é bacharel em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia
Letras e Ciências Humanas(FFLCH)da Universidade de São Paulo(USP)(2008), mestre(2010) e doutor(2014)
em Ciência Política pela mesma instituição. Lecionou no curso de Ciência Política e Sociologia da Universidade

Federal da Integração Latino-americana (UNILA)(2013-2017). atualmente é professor do Departamento de
Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)e coordenador do Laboratório de Pensamento

Político (PEPOL),vinculado ao Centro de Estudos Marxistas {CEMARX),do qual também é diretor. Atumnos
campos de estudo do pensamento político brasileiro e latino-americano, com interesse nos seguintes temas
marxismo. nacionalismo, populismo e conservadorismo. É autor dos livros Dois Encontros Entre O Marxismo e A
Améríca Latina (Hucitec, 2012), Entre A Nação e A Revolução: marxismo e nacionalismo no Peru e no Brasll

(1928-1964) (Alameda, 2018) e co-organizador da coletânea Direita Volvera o retorno da direita e o ciclo político
brasileiro (FundaçãoPerdeuAbramo. 2015). http://lattes.cnpq.br/6093535016539029 ID Lattes
6093535016539029
Nome: FREDERICO NORMANDA RIBEIRO DE ALMEIDA

Matrícula: 305939
Unidade/Departamento:

Titulação:

IFCH/DEPARTAMENTODE CIENCIA POLITICA

DOUTOR(A)

Carga Horária: 00h40min
Carga Horária concomitante:

0h00mín

Participação do professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoasinscritas e divulgada no google classroom, compondo o núcleo teórico do curso.
Súmula curricular: Professor Doutor do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-Unicamp), onde também é coordenador e professor

permanente do Programa de Pós-Graduaçãoem Ciência Polhlca. pesquisador do Centro de Estudos
Internacionais e Política Contemporânea (CEIPOC)e líder do PolCrim - Laboratório de Estudos de Política e

Criminología. Pesquisanas áreas de sociologia do direito. com ênfase nas relaçõesentre direito e política.
administração da justiça. elites e profissõesjurídicas, justiça criminal e segurança pública; e sociologia política
com ênfase em sociologia do Estadoe métodos interpretativos de análise política. Seus temas de pesquisa atuais
são: criminalização dos protestos e dos movimentos sociais; combate criminal à corrupção política; processosde
criminalização e descrlminalização;justiça criminal e democracia; relações entre politica, moralidades e justiça
criminal. Integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre EstadosUnidos (INCT-meu).Foi
pesquisador visitante do Instituto Internacional de Sociologia Jurídica (Oãati, Espinha) (2016) e Coordenador do

Departamento de Monografias do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (2017-2018). Bacharel em Direito
(2001), mestre (2006) e doutor (2010) em Ciência Política pela Universidade de São Paulo
Nome: LUCIANAFERREIRATATAGIBA
Matrícula: 286986
Unidade/Departamento;

IFCH/DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

Titulação: DOUTOR(A)
Carga Horária: 00h40min

Carga Horária concomitante: 0h00min
Participação do professor; Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizadaàs pessoas inscritas e divulgada no google classroom, compondo o núcleo teórico do curso.
Súmula curricular: Professora Livre-Docente do Departamento de Ciência Política e do Programa de
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Pós-Graduaçãoem Ciência Política,da Unicamp. Coordenadora do Núcleode Pesquisaem Participação
MovimentosSociais e Ação Coletiva (Nepac-Unicamp).Realizouo pós-doutorado na University of Bradford, no
Internacional Center of Participation and Peace Studies, doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, mestrado
em Ciência Política,também na Unicamp, e graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Espírito
Santo. Desenvolve pesquisas em torno dos temas: democracia e participação, movimentos sociais, Estado e
políticas públicas, mudanças sócio políticas e dinâmicas de mobilização social no Brasil. Coordena a Área de
Participação Política da AssociaçãoBrasileira de Ciência Política,e é membro da Diretoria da Associação

Brasileirade CiênciaPolítica
Nome: OSWALDO MARTINS ESTANISLAU DO AMARAL

Matrícula: 301608
Unidade/Departamento;
Titulação; DOUTOR(A)

IFCH/DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLITICA

Carga Horária: 00h40min
Carga Horária concomitante: 0h00min
Participação do professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom. compondo o núcleo teórico do curso
Súmula curricular: É doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Sua
produção científica contribui para as áreas de partidos políticos, estudos sobre democracia. eleições e
comportamento político e eleitoral. Em 2008, cumpriu estágio de doutoramento no LatimAmerlcan Centre (LAC)
da University of Oxford. Em 2011 e em 2017, retornou ao LACcomo pesquisador-visitante. Em 2014, foi
professor-visitante no Instituto de lberoamérica da Universídadde Salamanca. Em 2015, foi
pesquisador-visitante no Kellogg Institute da University of NobreDome. Desde 2012, é professor do
Departamento de Ciência Política da Unicamp. Entre 2014 e 2017 foi coordenador do Programa de
Pós-Graduaçãoem Ciência Política da Unicamp. Entre 2013 e 2017, foi coordenador do Grupo de Investigación
de Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina (Gipsal) da AssociaçãoLatinoamericana de Ciência Política
(Alacip). Entre 2016 e 2018 fez parte da dlretoria da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP).Atualmente
é diretor do Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop)da Unicamp e membro do Comitê Gestor do INCT
Institui:o da Democracia e da Democratização da Comunicação.

I'otan: 2h40mín

Nome: ANA CLAUDIACHAVESTEIXEIRA-

Matrícula:316945
Unidade / órgão /Departamento:
I'itulação:
DOUTOR(A)
Função: PESQCOLABORADOR

IFCH/DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

Carga Horária: 0h40min
Carga Horária concomitante: 0h40min
Participação do professor: Cada um dos professores será responsável peia produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom. compondo o núcleo teórico do curso
Súmula curricular: É doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas {Unicamp). Desde
2017, é professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Anualmente,é pesquisadoracolaboradora
do Departamento de Ciência Política da Unicamp e professora colaboradora do Programa da Pós-Graduaçãoem

CiênciaPolíticaUnicamp
Nome: CAMILAESTOLA
CASAIS
AUGUSTO
Matrícula:148401
Unidade / Órgão /Departamento:
Titulação:

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/

MESTRE

Função: Aluno - Regular - Ativo

Carga Horária: 0h40min
:: :: : 1 ;:11 1 ':i
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Carga Horária concomitante: 0h00min
Participação do professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoasinscritas e divulgada no google classroom. compondo o núcleo teórico do curso
Súmula curricular: Pesquisadorade Doutorado em Ciência Política no IFCH-UNICAMP
vinculada ao Centro de
Estudos de Opinião Pública (CESOP).Mestre em Ciência Política, bacharel e licenciada em História pela
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Integra o Grupo de Estudos Legislativos da Unicamp (LEGU), o
Grupo de Estudos em Política Brasileira (PoIBras) e o Prometode Extensão em Educação Política da Unicamp

(PROEEP).
Atumna área de estudos legislativos com interesse nos temas: instituições políticas na América Latina.
processos decisórios, gênero e direitos sexuais e reprodutivos. Compõe as equipes de pesquisa [IRepresentação
Po[ítica de Mu[heres [ndígenas no Brasi]]] do Departamento de Po]itologia da Universidade de Hradec Králové
(República Tcheca) e DProtestos na América LatinaEIdo Núcleo de Estudos de Participação e Ação Coletiva
(NEPAC-UNICAMP)
.
Nome: DANILO BUSCATTO MEDEIROS

MatrÍcula:31717 2
Unidade / órgão /Departamento:

REIT7C00RDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE

ritulação: DOUTOR(A)
Função: PESQCOLABORADOR
Carga Horária: 0h40min

Carga Horária concomitante: 0h00min
Participação

do professor:

Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo

de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom. compondo o núcleo teórico do curso
Súmula curricular: Danilo Medeiros é Doutor em Ciência Política pela Universidade da Virgínia, Mestre em
Ciência Política e Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP). Atuaimente é Pesquisador
de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP),Pesquisador Colaborador do Centro
de Estudos de Opinião Pública (CESOP)da Universidade Est:adualde Campinas (UNICAMP)e Pesquisador do
Núcelo de Estudos Comparados e Internacionais (NECI) da USP. É também professor convidado na Escola de
Economia de Sãa Paulo da Fundação Getúlio Vergas (EESP-FGV).No segundo semestre de 2021 atuou como

professor convidado no programa de pós-graduação em Ciência Política da USP.Recebeuo prêmio
Anpocs-Fundação Ford de Melhores Trabalhos sobre a Constituição de 1988 na categoria pós-graduandos. Tem

experiência nas áreas de política brasileira e comparada, estudos legislativos, economia política e métodos de
pesquisa. Publicou sua pesquisa nos periódicos Comparative Political Studies e LatimAmerican Politica & Society.
Nome: EDUARDO ROSÉREZENDE PEREIRA-

Matrícula:264257
Unidade / Orgão /Departamento:

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/

Titulação: MESTRE
Função: Aluno - Regular - Ativo
Carga Horária: 0h40min
Carga Horária concomitante:
0h00min
Participação da professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo

de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom, compondo o núcleo teórico do curso.
Súmula curricular: É graduado em Ciências Sociais com ênfase em Ciência Política e Sociologia pela
Universidade Federal de São Carlos (DCSo/CECH/UFSCar)e mestre em Ciência Política pela Universidade

Estadual de Campinas (PPGCP/IFCH/Unicamp).
É doutorando em Ciência Política pela Unicamp, onde desenvolve
pesquisa

sobre sindicalismo

de trabalhadores

tipicamente

precarizados,

e é membro

do PROEEP

Nome: GESSICA BATISTA DE FREITAS-

Matrícula:197850
Unidade / Órgão /Departamento:
Titulação: BACHAREL

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/

Função:Aluno- Regular- Ativo
Carga Horária: 0h40min

cxtÉcÁmP - Escolade Extensãoda Unicamp
Rua Saturniüo dé Brita, no 323, 2o andar. Cidade Universitária
www.extecamp.unicanaP.br l +55 19 3521464.7 3521464.6
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Carga Horária concomitante:

0h00min

Participação do professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Efta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom, compondo o núcleo teórico do curso.
Súmula curricular: É mestranda em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas,universidade na
qual se graduou em Ciências Sociais, com habilitação na área de Ciência Política. É integrante do Grupo de
Estudos Legislativos da Unicamp (LEGU),do Grupo de Estudosem Política Brasileira, vinculado ao Centro de
Estudos de Opinião Pública da Unicamp (PoIBras-CESOP),e do Prometode Extensão em Educação Política da
Unicamp (PROEEP). E pesquisadora

as.saciada do Centro Brasileiro

de Análise e Planejamento

(CEBRAP)

vinculado ao prometotemático Instituições Políticas. Padrõesde interação Executivo-Legislativoe Capacidade
Governativa
Nome: ATAVIO ZILIOLI CATELANO -

Matrícula :175395

Unidade / órgão /Departamento:

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/

Titulação: MESTRE
Função: Aluno - Regular - Ativo

Carga Horária: 0h40min

Carga Horária concomitante: 0h00min
Participação do professor: Cada um dos professoresserá responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom. compondo o núcleo teórico do curso.
Súmula curricul.ar: Otávio Z. Catelano é mestre e doutorando em Ciência Política pela Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp). É integrante do Grupo de Estudos em Polhica Brasileira (PoIBras).grupo vinculado ao
Centro de Estudos de Opinião Pública {CESOP-Unicamp).Tem trajetória de pesquisa acerca de partidos e eleições

especialmente sobre sistemas partidários municipais e competição pelo Poder Executivo a nível local. No
doutorado, está pesquisando o impacto de novas tecno]ogias de comunicação [] em especial dos aplicativos de

mensagens instantâneas Ü na democracia representativa, particularmente na decisão do vota. Foi pesquisador
do CESOPno Observatório das Eleições 2018 e possui experiência como estagiário docente e apoiador didático
em disciplinas oferecidas pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH-Unícamp):[jPartidos PolítlcosD,
DEleiçõese comportamento eieitoralÜ e Ülntrodução à Ciência Políticas
füome: RAUL WESLEY LEAL BONFIM Matrícu [a :2 ]. 1049

Unidade / órgão /Departamento:
Titulação:

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/

MESTRE

Função: Aluno - Regular - Ativo

Carga Horária: 0h40min

Carga Horária concomitante: 0h00min
Participação

do professor:

Cada um dos professores .será responsável pela produção de uma aula em vídeo

de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom, compondo o núcleo teórico do curso.
Súmu[a curricu]àr: Doutorando em Ciência Po]ítica pe]a Universidade Estadua] de Campinas [] IFCH/UNICAMP.
Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Processo ng 140566/2018-0)
É mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI)e graduado em Ciências Sociais pela
mesma Instituição. Desenvolve pesquisa nas áreas de Estudos Legislativos, Relação Executivo-Legislativo,
Orçamento Público e Partidos Políticos. Possui artigos científicos, textos em jornais, e capítulos de livro

publicadossobre os temas listados. Também aguacomo pesquisador no Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento(CEBRAP)e no projeto temático Instituições Políticas, Padrõesde Interação Executivo-Legislativoe
Capacidade Governativa.
Total: 4h40min
$

Nome: MONIZEARQUER

EXtECAnp - Escblâ:clõ Extensão da Unicamp

Rua Saturnino de Brita, no 323. 2o andar. Cidade Universitária Campinas - SP.
www.extecamp.unicamp.br l +55 19 35214647 - 35214646
Página: 8/10
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EXTECAMP

Rub.:

620711

Instituição/Empresa:
Cesop
Titulação: DOUTOR
Função/Profissão: Pesquisadora Associada

Carga Horáriallh00min
Carga Horária concomitante:0h00min
Participação do professor: Cada um dos professoresserá responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Estaaula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google ciassroom. compondo o núcleo teórico do curso
Súmula curricular: MONIZEARQUERé doutora em Ciência Política pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas (PPGCP/Unícamp),com período sanduíche na
Universidade de Oxford. Durante o doutorado, analisou como se dá a constituição e as possíveis consequências

de um sistema partidário dominante, tendo como caso o PSDBem São Paulo. Obteve o título de Mestra em
Ciência Políticatambém pela Unicamp, quando explorou a volatilidade eleitoral brasileira e seus determinantes
com base em variáveis socioeconómicase sistêmícas. Na graduação, na mesma instituição, analisou o voto em
Dilma Rousseffcom base em pesquisas de opinião pública, obtendo o título de Bacharela em Ciência Sociais.
com ênfase em Ciência Política.Após o doutorado, atuou durante estágio de pós-doutorado no Observatório
Institucional da Unicamp e no Observatório das Eleições,todos associadosao Centro de Estudos de Opinião
Pública (Cesop). Durante este último, foi responsável pela disciplina [IEleições e Comportamento Eleitorais
ministrada aos alunos de graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. foi

ntegrante e participou da coordenação do Grupo de Estudos em Política Brasileira (PoIBras-CESOP/Unicamp)
e.
anualmente. segue como pesquisadora associada ao Cesop. Suas áreas de interesse são partidos políticos.

sistemas partidários, eleições, comportamento eleitoral e opinião pública
Nome: VITOR LACERDA VASQUEZ

Matrícula:

620710

Instituição/Empresa:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E LETRAS.

Titulação: DOUTOR
Fu nção/Profissão: Professor Substituto

Carga Horária:lh00min
Carga Horária concomitante:0h00min
Participação do professor: Cada um dos professores será responsável pela produção de uma aula em vídeo
de 40 minutos. Esta aula terá como base a bibliografia indicada pelo professor. Essabibliografia será
disponibilizada às pessoas inscritas e divulgada no google classroom. compondo o núcleo teórico do curso
Súmula curricular:

Professor Substituto no Curso de Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do

Piauí{UFPI).Doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (Bolsista Fapesp), com período
sanduíche na Universidade da Califórnia - San Diego {Bepe/ Fapesp). Mestre em Ciência Política também pela
Unicamp, univers.idade na qual se graduou em Ciências Sociais, com habilitação na área de Ciência Política

Pesquisadorno Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP),vinculado ao prometotemático Instituições
Políticas, Padrõesde Interação Executivo-Legislativo e CapacidadeGovernativa. Áreas de interesse: estudos
legislativos, relação Executivo-Legislativo, eleições, partidos políticos, política local.
Total; 2hOmín

S.ómãtória da Carga Horária Total dos. Professores:

13h40min

CãrgaHorária

13h

TiotaT do curso:

9

:ê'

Wà'ói:

Descrever o conjunto de recursos materiais e humanos já disponíveis, além daqueles que serão
patrocinados pelo Edital: Os recursos materiais necessários para realização do curso serão fomentadas através da
infraestrutura física disponibilizada pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, tais como salas e equipamentos de

filmagem. Além do espaço físico para gravação das aulas, contaremos com o suporte da Secretaria de Eventos nas
filmagens das aulas e na divulgação do curso. Ainda contamos ccm a coordenadoria de Infarmátlca para solução de
i«:

EXTÊCAMP - Escola de Extensão da UniCamp
Rua Saturnino de Brita, no 323. 2o andar. Cidade Universitária
www.extecamp.unicamp-br l +55 19 35214647 - 35214646
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ExDeHsão e culeulWa:

P/E. ND

Rub.:

problemastécnicos que ocorram durante o curso.

Recursos totais necessários: R$ is.334,90

O curso será pago pelo aluno ou empresa? SIM

Quala estimativa do valor do curso/aluno?R$ 150,00
Relação dos documentos anexados na proposta:
up-anexo/Panilhaorcamento.Edital.EAD.2021.Projeto.Numero.04-EAD2021.1637589872.Orçamento.].645125134.
77.xlsx - Cronoilha Cronograma.Edital.EAD.2021.Projei:a.Numero.04-EAD2021.1637589859.Cronograma.1645].25].

EXfECAMP - Escola de Extensão da UniCamp
Rua Saturnirlo de Bruto,no 323. 2o andar. Cidade Universitária - Campinas - SP.
www.exEecamp.unicamp.br1 +55 19 35214647 35214646
Página:lO/lO.
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIENCIAS HUMANAS
COORDENAÇÃO

DE PESQUISA, PROJETOS E CONVÉNIOS

UlylCA&4P

000Í3D
Campinas,28 de maio de 2022

OF.CPPCon/IFCH
-- 010.2022
ReX.: 4.cardo de Cooperação entre a Universidade Estadual de Campinas e a Bradford
Unlversity. Processo Digital: 09 P 021 63/2021

Convénio: 92691

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para aprovação na Congregação do Instituto, o pedido
de alteração do Acordo entra a Universidade Estadualde Campinas e a Bradfol"d University.
Este acordo visa atender as atividades de pesquisas propostas pelo Departamento de
Ciência Política. através do Prof. Dr. Frederico Almeida

O acordo em questãojá foi aprovadopor esta Congregação
no ano de 2018, no
entanto, devido a demora para aprovaçãodo projeto, foram necessáriosajustes de
orçamentos e em algumas cláusulas do acordo relacionadas, as quais necessitamos que
sejam reavaliadas e aprovadas pela Unidade.

No anexo segue a aprovação por parte do Departamento de Ciência Política e
proposta de alteração
Aténcio$ârhê:nÊe

SupêNisor- CPPCón
IFCH/UNICAMP

!Uatr. 298226

ILMA. SRA.
PROFA.DRA. ANDREIA GAL\ÜO
DIRETORA

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

CEPl

SP.Brasil.Tel.: (+55i9)35211450

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

f

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA

W

J.
c (. íê vips flumanaü

000131

D EC LA

RAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Departamento de
Ciência Política aprovou ad referendum as alterações no acordo
entre a no acordo do Convênio de Cooperação entre a UNICAMP

e a Universidade de Bradford, do Reino Unido. (Tramitação
C.5708 - 09 P-02163/2021(92691)

Campinas, 28 de maio de 2022

Prof. Dr. Andrei T<oemer
Chef'ede Departamento da.Ciência Política

IFCH/tJNICAMP
Matr. 28539-4

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

Telefones(] 9) 352] 1573 e-mail: cpolitic3$Lmicalnp.br

00013=

Alteração ao acordo de cooperação
Essa Alteração Foi celebrada em

2022

ENTRE
(1)

UNIVERSIDADEDE BRADFORDInstitutode ensino superior criado pela Royal
Charter (Companhia registrada pelo sob o numero: RC000647). com sede em
Richmond Building: Richmond Road, Bradford BD7 1DP, Reino Unido ("Bradford")

(2)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Rua Cora Coralína 100, Cidade Universitária, Campinas-SP, CEP 13083896,
Brasil ("Unlcamp")

l3) FUNDAÇÃO [)E DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP, Av Er]co Verissimo, 1251 . Parque
11do Polo de Alta Tecnologia Campinas, Campinas-SP: CEP 13083851 , Brasil ("Funcamp")
(Juntas denominadas como "Partes" e individualmente como

'Parte")

CONSIDERANDO
A As partes celebraram em 18 de Agosto de 2021 o "Acordo de cooperação" em
relação ao projeto "Os propulsores e impactos da entrada de Policiais na politica
legislativado Brasil"("Projeto")
B

A Universidadede Bradfordprorrogouo prazo para a conclusãodo projetoate
outubro de 2022, conforme anexo l desta Alteração

C. As Partes desejam alterar o Contrato de Cooperação de acordo com os termos e
condições a seguir:

Fica acordado que
Considerando o recebimento e suficiencla de 1 GBP são aqui reconhecidos, as partes

concordam em alterar o Contrato de Cooperação de acordo com os termos e
condições contidas nessa alteração.

As palavras que iniciarem com letras maiusculas terão seu siginificado definidos
dentro desta Alteração ou no Contrato de Cooperação, sem que haja a necessidade
de replicar as definições nesta Alteração
Exceto os termos alterados nesta presente Alteração, todos os outros termos e
condicçoes do Contrato de Cooperação permanecemem pleno vigor e inalterados

Esta alteração entrara em vigor a partir da data de Assinatura do Contrato de
Colaboração

Essa alteração será anexada ao Contudo de Colaboração como Parte 4 do Anexo
Este Convénio será redigido e assinado em línguas inglesa e portuguesa e, em caso
de qualquer conflito, prevalecerá a versão em língua inglesa.

00013]
Item l
A cláusula 2.1 passara a vigorar com o seguinte texto
'e conforme alterado pelo cronogramarevirado pela academia britânica para o
document anexado na Parte do Anexo desde Contrato'
O cronograma revisado conforme o Anexo 2 desta alteração será adicionado a Parte
2 do cronogramae as partes trabalharão utilizado o novo cronogramarevirada,
considerando o novo prazo cedido pelo financiador.

Item 2

A seguinte redação deve ser adicionada ao final da primeira frase da cláusula 6.1

'e anta-lavagemde dinheiro

E POR ESTAREM ASSIM DE ACORDO essa alteração foi assinada pelos
representanteslegais:

SIGNEDfor and on behalf of THE
UNIVERSITYOF BRADFORD

Name:
Position

Signature

SIGNEDfor and on behalfof
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
CAMPINAS

Name
Posítion

Signature

SIGNED for and on behalf of FUNCAMP
Name
Position

Signature

GÜ01 :11.}
Annex l

Confirmation of extension from the funder
From: grants <alq Bts(®thebritishacademv.ac.uk>
Sent: 25 May 2021 15:20
To: Fiona Macaulay <E:jygcqujav@) bradfQrq.q:q.:uk>

Subject: RE:anquiry re SRG18\Rl\181476

Caution External Email: Do hot clíçk any links or open any ãttachments unlessyou trust the fender and know that the
co.ntent issafe.

Dear Flana

Thankyou for tour email - apologiesforthe delay ín responde hera, we cave a round of Small
Grants closing next week and se we are experiencing a high volume of queríes and have had to

prioritise those from current applicants before the deadline

Unfortunatelywe would not be abreto amendthe start date for this award. asthere is a start date
window for each round and as tais is a 2018 award, this has passed.What we could do is to extend
the ãúard fór a MaxiMÜrn of:án additional 12 months, to 19/11/2022. This would take the award

past the maximum 36 month term, but due to the circumstanceswe could approve one final

extensionto take it to 48 months.
If you would like to request this, please submit a ChangeRequestForm -- Grants via Flexigrantand l
will sign this off.
Bestwishes
Eve

EveWaller
jshe/hera

ResearchFunding Officer
Small Research Gra nts
Special Research Award: Covld-19
Neil Ker Memorial Fund
Stein Arnold Exploration Fund
Specíal Funda

{\
thebritishacademv :aç:yk

00013S
10-11 CarltonHouseTerrace
London SWIY 5AH

Annex 2
Revísedtimetable.

FINAL REVISEDTFMETABLEFOR BRITISHACADEMY/LEVERHULME GRANT SRG18Rl\181476

START DATE: ]. SEPTEMBER202].

Sept 2021

November

December

ooo{.s !!!
July

Design a dissemínation strategy for publícatíon of
art ides

Preparation of audio-visual materiais for online
dissemination of flndings
August

Draft papers for the 3 following evento
ABCP(Brazílian Assoclation of PolíticasSciencel

conference,anticipated for the end of August

September

Presentationof paperat the annualconferenceaf
the Brazilian Fórum on Public Safety

Draft end-of-gra nt report

October 2022

Presentation of paper at ANPOCSconference
Presentation of paper at the bi-annual conference of
the Brazilían Association of Political Science

Submit end-of-grant report after any necessary
checks and approvals at UB

31 October is official end of the project

Fred to the Ul<

UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COORDENAÇÃO

DE PESQUISA, PROJETOS E CONVÉNIOS

Campinas,04 de maio de 2022
OF. CPPcon/IFCH -- o@B.2022

Ref.: Acordo de Cotutelaentre PPGde Ambiente e Sociedade/IFCH/UNICAMP
e EI Colegio
de la Frontera Sur (ECOSUR}do México

SenhoraDiretora

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

de Acordo de Cotutela entre o Programade Pós-Graduação
em Ambiente e Sociedadedo
IFCH/UNICAMP e o Programa de Doctorado en Ciencias en Ecologia y Desarrollo Sostenible

do Colegio de la Frontera Sur(ECOSUR),no México
Este acordo visa atender o pedido da aluna de Doutorado Graziela FrestasDourado,
orientando do Prof. Dr. Roberto Donato da SilvoJúnior.
No anexo segue a deliberação da CPGe cópia do acordo já mediada entre as partes
Aténciós:amante

:Supérvjsof- CPPCon
IFCH/UNICÂ'MP'

Mate 298226

ILMA. SRA.
PROSA. DRA. ANDRÉIA GALEÃO

DD. DinETOKA DO INSTITUTODE FiLosoFIA E ciÊNciAS HUMANAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

manas -- CPPCon -- Rua Cora Coralina, 100.
CEP 13083-896. Campinas, SP, Brasil. Tel.: (+5519) 3521 1450

e-mail: pesqifch@:unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO I)E I'n,OSOI'IA E CIÊNCIAS HUNIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
CFê«Cf&'F'ip-'"-4p

0 1)o! i! o

DELIBERACAO

CPGAFCH 103/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTn'UTO D:E Fn,OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNlvERsIDAI)EESTADUAL.OECAMPINAS,em ll de maio de 2022, aprova o Acoi-do de Cotutela
entre o Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade do Instituto de Piloso.Ha e
Ciências Htlmanas/Unicamp e o Programa de ])octorado en Ciências en Ecologia y Desarrollo

SosEenibledo Colégio de la Frontera Sur (ECOSUR), no México. visando atendero pedido da
aluna de Doutorado, Graziela Freiras IDourado, orientando do Prof. Roberto Donato da Salva
Júnior

PROSA. D]Ü. BÁRBARA GERANDO OE CAS'TRO
COO]WENAOORA DE PÓS-GI{AOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH- MATRÍCUI..A
307053

)ocumento assinado. Verificar autenticidade em
ne,q.M,-+ A.t,liam EIRA/nC;ADr\ /q'7A '4f

Z: ne.t 4a'700 rx#lE.Ír\ET's

'UNICAMP
-g'
ACORDO
ACADÉMICO
INTERNACIONAL
SOBRE
COTUTELA
DE
DOUTORADO
8 ÜO14:
ENTRE

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP). endereço: Cidade Universitária
Zeferino Vaz. Barão Gerando. CEP 13083-970. Campinas São Paulo (Brasil), representada
neste ato por sua Pró reitora de Pós-Graduação: Profa. Dra. Rachel Meneguello: e do Programa
de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da UNICAMP, representado pela Coordenadora Geral de Pós-Graduação, Profa. Bárbara Gerando
de
e Castra

e

EI Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), endereça: Periférico.Sur s/n, María Auxilladora:
CP. 29290 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, representante da Coordenadora Geral
de Pós-Graduação Dr. Dou Ena Ramos Muóoz, e do Programa de Doutorado em Ciências em
Ecologia e Desenvolvimento Sustentável. representado pelo coordenador de Pós-Graduação da
Unidade de San Cristóbal, Dr. Reynaldo Germán Martínez Velasco.

Também poderão ser designados individualmente como Parte ou coletivamente como Partes

Considerando que as Partes reconhecem a importância de estabelecer oportunidades de estudo
e pesquisa no exterior para seus alunos de doutorada, a fim de promover o desenvolvimento da

competência interculturall de dar aos alunos a experiência de trabalhar em equipes
multinacionais de pesquisa; e de propor exposição valiosa a múltiplas perspectivas disciplinares

e de pesquisamdesejam ainda estabelecer procedimentos e regras que regem os direitos e
obrigações de cada Parte no que diz respeito à Implementação desse Acordos as seguintes
disposições são aceitas por acordo comum.

PRIMEIRA CLÁUSULA - DO OBJETIVO

Promover a cooperação académica por meio da cotutela da doutoranda Graziela Frestas Dourado

da UNICAMPe da ECOSUR,visando à elaboraçãoe defesa de sua tese de doutoradosob a
corresponsabilidadedas instituiçõesaqui estabelecidas,a concessãodo título de doutora e a á
emissão de diploma em cada uma das Instituições, de acordo com as cláusulas estabelecidas .#

neste Acordo.

-'@

UNICAMP

SEGUNDA CLÁUSULA - ADMISSÃO

2.1. A estudante Graziela Freitas Dourado está inscrita na UNICAMP e na ECOSUR desde l
de março de 2021 .

2.2. A estudante deverá estar regularmente matriculada nas duas instituições durante a
totalidade das atividades previstas neste Acordo.

2.3. Prevê-se que disciplinas sejam curvadas em ambas as instituições durante o Doutorado em
Cotutela, permitindo o cumprimento de créditos obrigatórios em ambas as Instituições.

2.4. Um único Exame de Qualificação (Exames de Predocfora/para ECOSUR) será realizado na
ECOSUR e será reconhecido por comum acordo entre as Partes.

TERCEIRA CLÁUSULA - TAXAS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Este Acordo não implicará qualquer obrigação das partes relativas ao Hnanclamentoda
aluna

3.2. As taxasacadêmicas,
se houver,não serãode responsabilidade
da UNICAMPou da
ECOSUR, bem como as despesas relacionadas a viagens, hospedagem e outras, que serão
suportadas pela aluna.

3.3. A aluna será beneficiária da bolsa do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia
ICONACYT) durante os quatro anos de duração do programa em cotutela

QUARTA CLÁUSULA - SEGUROS

Nenhuma das Partes é responsável por fornecer seguro médico, hospitalar ou de propriedade

pessoal à aluna. Durante os períodos de estadia na Universidade estrangeira, a estudante â
deverá contratar um seguro pessoal que preveja, obrigatoriamente a repatriação.
#
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QUINTA CLÁUSULA - DURAÇÃO DA COTUTELA

5.1.

O tempode elaboraçãoda tese de doutoradoserá distribuídoentre as Partespor

períodosalternados.O tempo total de permanênciaem um dos dois países não deverá ser
inferior a 6 (seis) meses.

5.2.
Ambas as partes concordam em proporcionar à aluna um ambiente de aprendizagem
seguro durante o período de doutorado em Cotutela e fornecer os recursos necessários. como
espaço laboratorial, proporcional aos recursos fornecidos aos alunos de programas regulares de
doutorada em suas respectivas instituições

5.3.
A aluna realizará as atividades de pesquisa e estudo em ambas as instituições de acordo
com o seguinte cronograma acordado entre os orientadores: no ECOSUR de março de 2021 a
dezembro de 2022, e de janeiro/2025 a fevereiro de 20251e na UNICAMP, de janeiro de 2023 a
dezembro de 20241o calendário acordado estará sujeito à concordância do financiador da bolsa

5.4.
Com a aprovação dos Orientadores, a data inicial das atividades na outra nstituição
poderá ser alterada durante o prazo do Acordo.

5.5.

A mobilidade da estudante deve ser aprovada pelas autoridades competentes das

5.6.

A data prevista para a defesa da tese é 28 de fevereiro de 2025

Parfns
a

SEXTA CLÁUSULA - ORIENTAÇÃO

6.1. Cada Parte designará um professor como Orientador de Tese. As competências atribuídas
ao orientador pelo Manual de Normas e Procedimentos do programa de doutorado para alunos
matriculados na ECOSUR e pela Deliberação CONSU-A 10 de ll de agosto de 2015(UNICAn/IP
Brasil), serão exercidas em conjunto pelos dois Orientadores de Tese.

6.2.
Na UNICAMP, a aluna será orientada pelo Prof. Dr. Roberto Donato da SirvaJunior e
na ECOSUR será orientada pelo Prof. Dr. Peter Michael Rosset.

6.3.
Os dois Orientadores devem exercer conjuntamente o papel de guia científico da aluna
e são responsáveis por sua formação no doutorado e pesquisa. Cada Orientador é responsável

ü
#

por prestar respectivamenteconselhos e assistência à aluna enquanto ela estiver em uma ou .g
outra Instituição.
'/'
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6.4.
Cada Orientador informará sua contraparte sobre o progresso da aluna e a notificará se
surgirem problemas relacionados ao progresso da aluna perante o Programa de Doutorado em
Cnti
C ltnln
F

6.5.
Cada Orientador é responsável por garantir que sua contraparte esteja ciente de todas
as atividades de pesquisa em que a aluna está envolvida durante o Programa de Doutorado em
Cotutela

SÉTIMA CLÁUSULA - DA DEFESA DA TESE

7.1. Para atingir com sucesso os requisitos do Programa de Doutorado em ambas as
Instituições, incluindo as disciplinas exigidas, defesa do protocolo de pesquisa e Exame de
Qualificação, a aluna deve defender sua tese perante uma Comissão Examinadora. Caso não
atenda aos requisitos do seu programa de doutorado ou outras regras e regulamentos de uma
das Partes, este Acordo de Programa de Doutorado de Cotutela será automaticamente
encerrado. A Parte que tenha desaprovado a aluna notificará seu equivalente imediatamente.

7.2.

O título

previsto

para a tese é: "Territorialização

da agroecologia:

processos

socioambientais de construção coletiva". Este título poderá ser alterado, caso haja concordância
dos Orientadores da Tese.

7.3.
A tese de doutorado terá uma defesa única que será reconhecidapor ambas as partes,
que se comprometem a conceder, se a aluna aprovar em sua defesa, os títulos de Doutora em
Ambiente e Sociedade, na área de Aspectos Sociais de Sustentabilidade e Conservação. pela
UNICAMP e Doutora em Ciência em Ecologia e Desenvolvimento Sustentável, com orientação
em Agroecologia e Sociedade pela ECOSUR.

7.4.
Cada universidade, se o seu regulamento assim o permitir, emitirá um diploma no qual
deverá haver a menção de que o título foi concedido à aluna no âmbito de um acordo de cotutela

entre as Universidades.Para reconhecer contribuiçõespara a orientação da pesquisa de
doutorado, a tese também deve mencionar o acordo de cotutela firmado entre as duas

Universidades.
7.5.

A tese será defendida na ECOSUR.

é
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7.6.

A tese será escrita em espanhol e será completadacom um resumoem inglêse um

resumo em português

7.7.

A tese será defendidaem espanhole será completadacom um resumo oral em

português

7.8.
A Comissão de Exame de Defesa, nomeada por acordo mútuo entre as Partes, será
composta por pelo menos cinco membros examinadores, incluindo os Orientadores de Tese, os
examinadores serão aprovados pelas autoridades competentes de cada Instituição.

7.9.
A proteção do tema tese, bem coma sua publicação, uso e proteção dos resultados da
pesquisa comuns às duas instituições de acolhimento da aluna serão observadas de acordo com
as disposições da legislação específica de cada país

OITAVA CLÁUSULA - PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1.
Os direitos de propriedade intelectual resultantes do trabalho realizado neste acordo
estarão sujeitos às disposições legais vigentes nos países das instituições participantes.

8.2.

No caso da criação de invenções. melhorias. inovações. etc. através das atlvldades

sujeitas a este Contrato, estipula-se que:

8.2.1. Os direitos de propriedade Intelectual sobre qualquer criação desenvolvida sob este
contrato devem pertencer à UNICAMP e à ECOSUR, em partes iguais.

8.2.2. As Partes comprometem-se a ter comunicações recíprocas no caso de serem gerados
resultados que possam ser protegidos, mantendo a confidencialidade necessária para protegêlos

8.2.3. As Partes comprometem-se a conceder os poderes notariais necessários para o registro
de propriedade intelectual resultante deste Acordo, desde que seja necessário e solicitado pela
Pare responsável pela solicitação de proteção.

8.2.4. Se as Partes estiverem interessadas na proteção dos direitos referidos na cláusula 8.2.1
seus custos e gestão serão regulados de acordo com a legislação vigente.

8.2.5. Se as Partes estiverem interessadas no uso e licenciamento dos direitos mencionados 3
na cláusula 8.2.1 , os custos, a gestão, a licença, a cessão, a transferência ou o uso livre serão #
regulados em seu próprio termo aditivo, de acordo com a legislação vigente.
..,#
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NONA CLÁUSULA - DE CONFIDENCIALIDADE

9.1 . Cada pane compromete-se a proteger a confidencialidade de qualquer informação divulgada

pela outra Parte, que seja identificada como confidencial e a utilize apenas para os fins para os
quais foi divulgada. Cada Parte garantirá que seus professores, funcionários e alunos estejam
cientes de quais informações estão sujeitas a essa obrigação de confidencialidade

9.2. As Partes concordam em compartilhar informações acadêmicas e outras sobre o doutorando
em cotutela na medida necessária para a realização do Programa. Cada Instituição manterá a
confidencialidade de todas as informações da aluna fornecidas pelo outro e deve usá-las apenas

para efeitos do Acordo. Essas informações não devem ser divulgadas a terceiros sem o
consentimento da Parte que forneceu as informações

CLÁUSULA DEZ - RESPONSABILIDADE

CIVIL

As Partes não assumirão a responsabilidade civil por danos decorrentes de eventos fortuitos ou

força maior.

l la CLÁUSULA - DA RESCISÃO

Este Acordo pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das Partes por aviso
expresso com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência. Em caso de pendências, as Partes
definirão, por meio do encerramento do Acordo, as responsabilidades para a conclusão de cada
uma das obras e todas as outras pendências, respeitando as atividades em andamento.

12: CLÁUSULA - DE CONTROVÉRSIAS

Para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir na implementação e interpretação deste
acordo, as Partes devem se comprometer a buscar uma solução consensual. Em caso de
Impossibilidadede consenso, os convocadores indicarão, por comum acordo, um terceiro, um
Indivíduo, para aduar como mediador.

#
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13a CLÁUSULA - O TERMO DO ACORDO

Este acordo de cotutela de doutorado estará em vigor a partir da data de sua assinatura pelos
representantes de ambas as Partes até 28 de fevereiro de 2025. Quaisquer alterações previstas
neste Acordo serão feitas por meio de um Termo Aditivo, devidamente acordado entre as duas
nstituições

E por serem tão justas e acordadas, as Partes assinam este termo de três maneiras na língua
portuguesa e na língua espanhola, de conteúdo igual e com um único propósito.

Campinasa 04 de abril de 2022.

San Cristóbal de Las Casas, 04 de abril de
2022.

Raquel Meneguello
Pró-Reitora de Pós-Graduação

Coordenador Geral de Pós-Graduação da
ECOSUR

UNICAMP

Bárbara Gerando

Reynaldo} Germán Martínez Velasco

Coordenadorado CPG/IFCH

Coordenadorde Pós-Graduação

IFCH/UN]CAMP

Unidade De San Cristóbal - ECOSUR
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Prof. Dr. Roberto Donato da SalvaJunior

Orientador da tese da UNICAMP

Dr. Peter Michael Rosset
Orientador da Tese da ECOSUR

Graziela Freio:asDourado
Estudante
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
.U

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
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Campinas, 01 de junho de 2022
Ofício DA / IFCH n' 022/2022

lÍm a. Sra.

Prata. Drct.Andréia Gaivão

Díretora- IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH o pedido de endosso ao Regimento Interno
da Revista PROA - Revista de Antropologia e Arte, ISSN 2175-6015, atualmente vinculada ao Programa

de Pós-Graduaçãoem Antropologia SociR]do IFCH/Unicampe cujos números são publicados em
formato digital semestralmente,com acessoaberta, no domínio do Instituto.

O RegimentoInterno em questão foi aprovado pelo Comítê Editorial da PROAno dia 12 de
maia de 2022, e encontra-se em anexo a este ofício.

Entorno ainda que o DeparEamenEO
de Antropologia/IFCH manifestou endosso quanto ao
RegimentoInterno da revista na reunião ordinária realizada no dia 18 de maio de 2022.

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

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro lr.
Matrícula ne 3042 59
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cora]ina, 100

Campinas/SP

CEP: ] 3083-896

Telefones C19) 352] 1572 - e-mail: dantropo@unicamp-br

©
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O Departamento de Antropologia, em sua reunião de 18 de maio de 2022, manifestou endossoquanto
ao Regimento Interno da Revista PROA - Revista de Antropologia

e Arte, ISBN 2175-6015 , apresentado

pelo Comité Editorial da Revista.

O RegimentoInterno em questãofoi aprovadopelo ComitêEditorial da PROAno dia 12 de maio de
2022. A revista, atualmente vinculada ao Programa de Pós-Graduaçãoem Antropologia Social do
IFCH/Unicamp, teve sua primeira edição publicada em agosto de 2009. Seus números são publicados

em formato digital semestralmente,com acessoaberto. no domínio do Instituto.

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.
Matrícula n9 304259
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Cloralina, 100 -- Campinas/SP-- CEP: 13083-896
Telcfhnes (19) 3521 1572 e-mail: dat4tropo@unicanip.br

tadean(ropologia

Solicitação de endosso ao Regimento Interno da revista PROA

Ao Colegiada do Departamento de Anü-opologia do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Estadual de Campinas (DA./IFCH/Unicatnp,)

Viemos por meio deste solicitar o endossodeste Colegiado ao Regimento Interno

da PROA: Revista de Ant:ropologia e Arte, ISSN 2175-6015, perante a Congregação
do IFCJ:ü'Unicamp.O Regimento Interno em questão foi aprovado pelo Comitê Editorial

da PROA no dia 12 de maio de 2022, e encontra-seem anexo a esteo-vício.A PROA,
anualmente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do
IFCIH/Unicamp, teve sua primeira edição publicada em agosto de 2009, Seusnúmeros
são publicados eln formato digital semestraljTlente,cola acesso aberto, no domínio do

instituto
As linhas editoriais da PROA compreendem a Antropologia e Sociologia da Arte,
Antropologia Visual, Etnomusicología, Etnoestética, llistória

da Arte, Património

Cultural, Políticas Culturais, Práticas Artísticas Contemporâneas, Performances e Rituais.

A proposta da revista é fomentar o diálogo entre as artes e as ciências sociais, dando
espaço a contribuições nacíanais e internacionais, no formato de resenhas, artigos, relatos
de experiências, traduções, entrevistas, debates e exposições virtuais de âlmes e ensaios

visuais, incentivando a interdisciplinaridade e abrigando expressõesartísticas e reüexões

de diversas naturezas-- da música à literatura, passandopelo cinema, pela fotografia,
pelas artes indígenas e pela representação museológica, entre outras.
Além da publicação de artigos, resenhas, entrevistas, dossiês temáticos e ensaios,
recebidos e avaliados em .buxo contínuo por pareceristas ad hoc, a PROA também reajíza,

anualmente,em parceria com a comissão organizadora das Jornadasde Antropologia
John Morteiro (evento realizado pelos discentes ingressantesdo PPGAS), o PI'êmio
Mlariza Corrêa de Antropologia Visual, elb que são reconhecidas obras em 6omaatovisual

e audiovisual que exploram a antropologia visual ou o diálogo entre a antropologia e as
artes. O prémio é concedido por uma comissão avaliadora mista de membros da comissão

organizadora do evento e do comitê editorial da revista, e seusvencedores sãopublicados
em nossos números.

í i;\o:
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Na classiâcação da CAPES de periódicos científicos do quadriênio 2013-201 6, a

PROArecebeu
o QualisC na áreade avaliação
de Sociologia:
e B4 nas de
Antropologia/Arqueologia, Artes e Interdisçiplinaí'. Na avaliação preliminar unificada
divu[gada pe[a CAFÉS ejll 2019; a revista foi indicada como Qua]is B]

O comitê editorial é compostopor 12 pessoas,maioritariamente
discentesdo
PPGAS.Como editor científico, está CJu'istianoKey Tambascia,professordo DA, e
como editora-adjunto

e vice-editor-adjunto,

Jinx

Velhas e Inácio

Saldanha,

respectivamente, mestrandos do PPGAS. As funções também são divididas entre editores
de seção, revisores, diagramadol'a, e administrador de e-mail e redes sociais.

O regimento aprovado segue em anexo.

Comitê Editorial da PROA
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ANEXO
Regimento Interno - PROA

A PROA: Revistade Antropologia e Arte (PROA),]SSN 2] 75-60]5; é uma
publicação semestralviilual, de acessoaberto, vinculada ao Programa de Pós-Graduação
em Antropologia Social do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Estadual de Campinas (PPGAS

IFCH

Unicamp). Sua primeira edição íbi publicada

em agostode 2009. As linhas editoriaisda PROA compl'pendem
a Anh-opologiae
Sociologia da Arte, Antropologia Visual, Etnomusicologia,Etnoestética,História da
Arte, Patriinânio

Cultural, Políticas Culturais, Práticas Artísticas Contemporâneas,

Performancese Rituais. A proposta da revista é fomentar o diálogo entre as artes e as
ciências sociais, dando espaçoa contribuições nacionais e internacionais, no formato de
resenhas: artigos, relatos de experiências: traduções: entrevistas: debates e exposições

virtuais, incentivando a interdisciplinaridade e abrigando expressõesartísticas e reflexões

de diversas naturezas-- da música à literatura, passandopelo cinema, pela âotograna,
pelas artes indígenas e pela representação museológica, entre outras.

Da Periodicidade
A revista PROA mantém periodicidade semestral, com publicações em julho e
dezembro.

Do Conselho Editorial Nacional e Internacional
O Conselho Editorial da PROA é composto por intelectuais, pesquisadorase
pesquisadores académicos ligados à área de Ciências Sociais, oriundos de todas as i'egiões
do Brasi] e de diferentes países;

Os membros do Conselho Editorial possuem trabalhos reconhecidos por seu
mérito ciente.üco e suas pesquisas possuem diferentes abordagens e perspectivas teóricas;

Os membros do Conselho são indicados pelo ClomitêEditorial e a permanência
deles tem periodicidade de cinco anos.

PRAZ
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Do Editor científico, Editor adjunto e Vice-editor-adjunto
O Editor çientí.6co da revista é uma ploâessoraou professor doutor da Uniçatnp

convidado pelo Comitê Editorial para atlxiliar no desenvolvimento das atividades do
periódico, sendo responsável por ela, e não possui mandato de:unido;

O Editor adjunto e Vice-editor-adjunto são discentes de curso de mestrado ou
doutorado escolhidos pelo Comitê Editorial da PROA entre seus pal'es, por dois números

da revista, permitida a recondução;
O processo de editoração da revista é executado ]najoritariamente por discentes

do PPGAS/Unicamp, que compõem o Comitê Editorial, sem mandato de.unido.
Eventualmente,o Comitê Editorial pode aceitar a participação de discentes de outros
Programas de Pós-Graduação do IFCH, de outras unidades da Unicamp, de cursos de
graduação da Unicamp ou, aiJlda, de discentes da pós-graduação pl'ovenientes de outras

universidades.O Comité Editorial é renovado continuamente e também por meio de
chamadaspúblicas anuais.

Atribuições dos Editores
Coordenar e representar o Comitê Editorial;
Estabelecer contatos periódicos com o Conselho Editorial, com vistas a receber
avaliação e sugestões

Gerir o corpo de pareceristas ad /zoc,mantendo listagem atualizada e pertinente;
Zelar pelo património e pelo nome da publicação, cuidando de sua periodicidade,
avaliação e circulação;

Elaborar, junto do Comitê Editorial, projetos de ülnanciamentoe prestaçõesde
contas pat'a órgãos de folbento;

Responder pela PROA e seus financiamentos junto ao PPGAS/Unicalnp e à
Direção do IFCH;
Solicitar

o

serviço

de

pessoas tradutoras,

revisores

e

diagramadoras

especializadas, quando necessário, através de chamadas públicas;
Preparar ]'elatórios para os órgãos externos de avaliação: conforme solicitação das

instâncias superiores.

Atribuições do Comitê Editorial

1:)ii\.oll
w...d-"«wl-;«.
Gerencíar a produção e a distribuição da PROA;

Zelar pelo ban.code dados refez'enteao corpo de parecerístasad /zoc;
Cuidar do ]'ecebimento de artigos e ensaiospara publicação e da distribuição para
a avaliação por pares;

Gerir o serviço de pessoastradutoras, revisores e díagramadoras especializadas,
quando necessário;

Elabora, junto com os Editores, os relatórios para os órgãosexternosde
avaliação: conforme solicitação das instâncias super'lares

Da produção

A PROA é organizada e produzida eln trabalho conjunto por todo o Comitê
Editor-ial, composto por Editor cientíâlco, Editor adjunto, Vice-editor-adjunto, Editores
de senão,Revisores; Administrador' de inídias sociais e todas as demais pessoasqne íàçain

parte da gestão do fluxo editorial;
Os membros do Comité poderão criar e encerrar seções; mudar a periodicidade e
o fomlato apresentado no periódico, desde que respeitados os critérios de sua indexação;

A PROA segue as normas de publicação da Associação Brasileira de Normas

Técnicas e considera os critérios dos órgãos avaliadores. Os números podem ser
compostos por dossiêstemáticos, por artigos e ensaiosrecebidos em .buxo contínuo,
resenhas,relatos e outras produções textuais e/ou audiovisuais indicadas na Política de
Seção. Eln todos os exemplares, a PROA confere os créditos de autores e colaboradores,
seguindo as orientações gerais dos órgãos avaliadores;

A PROA aceita trabalhos académicos em português, espanhol e inglês, mas em
casosexcepcionais publica manuscritos eln outras línguas. As normas para submissão de
manuscritos, bem como os critérios rigorosos de avaliação por pal'es, estão descritas no

site da revista.

Da Circulação
A PROA é um periódico de Acesso Aberto, o que significa que todo o seu
conteúdo é distribuído gratuitamente após a sua publicação, sem custo para o usuário ou

sua instituição. A Política de Acesso Aberto visa a ampla divulgação do conhecimento
cientí6co ao público;

P[;\op] '--
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O periódico está disponível em seu site oütcial, em bases de dados da área de

Ciências Sociais e diretórios de indexadores,tanto no âmbito nacional quanto
ínternacianal

Do Financiamento
A PROA conta com suportee apoio do PPGAS/Unicamp e do IFCH/Unicamp, e
busca recursos em editais abertos de agências de fomento.

Aprovado em 12 de maio de 2022 pelo Comitê IEditorial da PROA

OF. NEPAM

na 14/2022
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NucÊeode Estudos e Pesquisas Amblenlal!

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
NUCIEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS

Campinas, 3 de maio de 2022

O«cio NEGAM n'14/2022
Assunto: Indicação de RepresentanteTitular e Suplente no Conselho Superior do NEPAM (biênio 2022-2024)
ilha Seita.ora
Pfo.f:" Dr.'4nciréia
T\'l'b

'f'l;pntórn

da

Galeão
TF'('tl=i
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Prezada Senhora

Sirvo-ine do presentepara solicitar a indicação de uin RepresentanteTitular e um Suplentede seu
Instituto, a critério de sua Congregação,para compor o Conselho Superior do Núcleo de Estudos e Pesquisas
Ambientais -NEPAM/UNTCAMP.

O Conselho é composto por membros de diversos Institutos e Unidades da Universidade em

consonânciacom o anualRegimentodo NEPAM; os indicadospor seu instituto acoinpanlaarão
a próxima
gestão da Coordenação e Conselho Executivo do NEPAM de I' dejunho de 2022 a 3 1 de maio de 2024

Os atuais membros podem ser reconduzidos. Solicitamos que a indicação estqa acompanlaadadas
respectivos emails e ramais para contato, por gentileza
Agradeço antecipadamente sua atenção e manifesto meus cordiais cumprimentos:

Prof.' Dr.' Sânia Regida da Cal Seixos
Coordenação

NEPAM/UNICAMP

Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais - NEPAM - Universidade Estadual de Campinas
Rua dos Flamboyants. 155 - Cidade Universitária

- Barão Geraldo - Campinas/SP - Brasil CEP 13081-970

Pane [19) 352].-7690 / (19} 3521-5103
www.neoam .unicamo.br
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 7E5E6EDF 4CA44162 BCB8CAC7 03957DFE
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U'DIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS:HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DEtinKKACÃO

CPGnFCH 087/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FnOSOnA

E CIÊNC.[AS HUMANAS DA

UNIVERSii)AnEESTADUALDE CIAMPINAS,
em ll de maio de 2022, aprova o credenciamentodo
Prof. Alex Wilhans Aiitonio Palludeto como permanente do Programa de Pós-Graduaçãoem
RelaçõesIhitemacionais, para ministrar aulas e oiíentar.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTÃO
COORDENADORAOE PÓS-GRAOUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documenta assinado. Verificar autenticidade.em sigad.unicamp.brfverifica

Informar código 21057201 88854284 A78F7477 4B941BDI
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUAIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

@

DELIBERAÇÃO CPGnFCH 088/2022

A COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃOOO INSTnUTO DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVEKSiOAnE
EsTAnuAL DE CIAMPINAS,
em ll de maio de 2022, aprova o credenciamentoda

Prosa. Chantal Vistoria Medaets como permanente do Programa de Pós-Graduaçãoem
Antropologia Social, para ministrar aulas e orientar.

PROF'A.DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASrRO
COORDENADORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documentoassinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informarcódigo 136DF368 FC3E4D18 823FA4BA 3DI 66F02
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U'NIV.ERSIDADE ESTADUAL DE(I:AMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
CONFISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃ0 CPGnFCU 089/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃOOO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNivEKsioAnn ESTADUALDE CAWPiNAS,em ll de maio de 2022, aprova o credenciamentoda

Profa. Malilane Oliveira Teixeira como colaboradorado Programade Pós-Graduação
em
Ciências Social-s, para ministrar aulas e orientar.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTÃO
COOROENADORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br7verifica
Informar código AB53CFB6 DD304F6A AE5C9096 7C66BB2E

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUAIANAS
COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGnFCH 109/2022

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

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS:
em 15 de maio de 2022. aprovaac/ re/êre/zc/unz
o
credenciamento
do Prof. Luiz Estavamde Oliveira comopermanentedo Programade PósGraduação ejn História, para ministrar aulas e orientar.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CAST]IO
COORDENAOOILA.
DE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFC.H - MATRÍCULA 3 07053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br7verifíca
Infomlar código AE3A3824 CB674EA3 81A29941 AA4BA27F
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGHFCH ]1]/2022

A COMISSÃO OE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTnUTO DE FILOSOFA. E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS.
em ]] de maio de 2022. aprovaad re#êre/zdllm
os
credenciamentoscomo permanentes do Programa de Pós-Graduaçãoem Relações Internacionais,
para ministrar aulas e orientar, dos seguintes professores

Prof. Andrei Koemer,
Prof. Eduardo Barrou Maüutti,
Prof. Giuliano Contento de Oliveira,

Prof. SebastiãoCardosVelascoe Cruz

PROSA. DRA. BÁ]IBARA GERALDO DE CASTRA
COORDENADORAOE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH- MATRÍCULA
307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unícamp.br/verifica
Informar código AF2A7D8't FB564DDC 869FCA59 5EC79012

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPG/IFCH 113/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNl\rERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. em 3] de maio de 2022, aprova {zd rÉfere/zc/ü t o

credenciamento
do Prof. NelsonAlfredo Aguilar como colaboradordo Programade PósGraduação em Históü.a, para ministrar aulas e OI.tentar

PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTÃO
COOROEN-tOORADE PÓS-GRAOUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código E0512586 97094795 9F690230 BAE4633t

QO0164
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CANTINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO O]CPÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPG/IFCn

í] 4/ZOZ2

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE Fn,OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANA.S O.A

UNIVERSID.ADE
ESTADUALDE CAMPINAS,em 0] de junho de 2022: aprova ad rÉ{Óérerzdü/17
0s

credenciamentosdos ProfessoresAldair CardosRodiigues, Luana Saturnino Tvardovskase
Thiago Limo Nicodemo como permanentesno Programa de Pós-Graduaçãoem História, para
ministrar aulas e oriental'.

PROL'A. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTIÇO

COORDENAOORADE PÓS G]I.\OUAÇÃO
UNICAMP/IFCH

- MATRÍCULA 307053
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CÚNCIAS HUh'lAmAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPG/IFCn

IO1/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTITUTO DE Fn,OSOnA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CIAMPiNAS,
em ll de maio de 2022, aprovao ResoluçãoDCP
O1/2022, referente aos critérios para credenciamento e recredenciamento de docentes do
Programa de Pós-Graduaçãoem Ciência Política.

PROSA. IDRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTRO
COORDENAOORA.OEPÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 0621 08BI 049E422E AEF80346 B66E3DDD
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Resolução DCP n' 01/2022

Dispõe sobre critérios para credenciamento
e
recredenciamento de docentes no âmbito do Programa
de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade
Estadual de Campinas (PPGCP-UNICAMP)

A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) da
Universidade Estadual de Campinas, no uso de suas atribuições regimentais e em
atendimento ao capítulo X ''Do corpo docente'', da Deliberação CONSU-A-010/2015,
de 11/08/2015, que dispõe sobre as regras gerais da Pós-Graduação, estabelece
critérios para credençiamento e recredenciamento de docentes.

DO CORPO DOCENTE DO PROGRAIWA

1.

l

O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduaçãoem Ciência Política (PPGCP) será
constituído por docentesmembros do Departamentode Ciência Política (DCP) da
Unicamp e docentes externos ao DCP, observando as seguintes condições

[.1. ])ocentes membros do DCP podem integrar o corpo docente do Programa em
três modalidades:
a)

Docentespermanentes: docentesque atuam no PPGCP em todas as atividades,
isto é, orientando,ministrando disciplinas, participando de projetos de pesquisa
e exercendo funções administrativas. Os docentes permanentes devem atender
aos critérios de produção açadêmico-científica estabelecidos nesta Resoluçãol

b) Docentes colaboradores compreendem duas situações: a) docentes recém-

contratados que participem de forma complementar da orientação de alunos, do
desenvolvimento de prqetos de pesquisa e das atividades de ensino ou extensão
promovidas pelo PPGCP. b) docentes que deixam de atender aos critérios de
produção acadêmico-científica: mas que possuam a.inda orientações em
andamento;

Docentes aposentadoscolaboradores: membros do corpo de professores do
PPGCPque participem de forma complementarda orientaçãode alunos, do
desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou de atividades de ensino e extensão
promovidas pelo Programa.

Rua Caia Coralina, n' 100, Canpinm/SP, CEP 13083-896
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1.2.Docentesexternosao DCP podem integrar o corpo docentedo Programa em
três modalidades:

a) Docentes permanentes externos:

docentes ou pesquisadores que amuamno

PPGCP orientando, ministrando disciplinas, participando de projetos de
pesquisae/ou extensão,que estqam organlcamentevinculados aos grupos de
pesquisa da Pós-Graduação desenvolvendo prÜetos conjuntos e que atendam
aos critérios de produção académico-científicas estabelecidos nesta Resolução;

Docentes colaboradores externos: docentes ou pesquisadores que amuamno
PPGCP em atividades eventuais de docência, orientação e/ou extensão, que
estalam vinculados aos grupos de pesquisa da Pós-Graduaçãoe atendam aos
critérios de produção acadêmico-científicas estabelecidos nesta Resolução,
c)

Docentesvisitantes: docentes ou pesquisadoresque colaboram, em um período
contllnuo e detenninado. çom a concordância da instituição de origem:i.em
prometode pesquisa e/ou atividades de ensino no Programa,pemlitindo-se que
atraemcomo orientadores e em atividades de extensão promovidas pelo
Programa.

2.

Docentes permanentes membros do DCP e externos podem solicitar acesso aos
recursos financeiros do PPGCP

3.

Todas as categorias de docentes habilitam-se ao exercício de suas funções mediante

o credenciamento
oficial pela Comissão
do PPGCP.As solicitações
de
credenciamento e recredenciamento deverão ser encaminhadas à Secretaria do
Programa, acompanhadas da documentação que comprove o cumprimento dos
requisitos para credenciamento e recredenciamento no PPGCP e demais exigências
constantesneste documento, além dos docuJnentosexigidos pelo Regimento Geral
da Pós-Graduação da Unicamp.

REGRASGER]HS PARA O CREDENCIAMENTO

l

As solicitações de credenciamento e recredençiamento de novos docentes no
PPGCP poderão ser f'Citasa qualquer rnomenEodo ano (fluxo contínuo), mas serão
avaliadasem conjunto pela Comissãodo PPGCP,a cada dois anos, no mês de
dezembro, em períodos coincidentes com o meio e o üna] do quadriênio de
avaliação da Coordenação para Aperltiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)

2

O processo de credenciainentolerá como base as informações prestadas no
Currículo Lattes tendo como referência a data de 30 de novembro

3

O credencialllento e o recredenciamento de professores permanentes terão vigência
de até 4 (quatro) anos: sendo íbcultado à Comissão do PPGCP estabelecervivências
inferiores a quatro anos.

4.

O credenciamento e o recredenciamento de professores colaboradores aposentados
se darão após solicitação pelo docente e análise, pela Comissão do PPGCP: do

Rua Cora Colalina, n' 100, Campinas/SP, CEP 13083-896

Fode: (19) 3521.1614 - http://www.ifch.unicanp.br/pos/sociologia/
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Currículo Lattes e Plano de Pesquisae Atividades a ser desenvolvido no período de

doismos.
5

Professores recém contratados são automaticamente habilitados para o
credenciamento na Pós-Graduação como professores colaboradores e terão até três
anos tperíodo do estágio probatório) para cuanprir os requisitos que os habilitam a
passa para a modalidade de docentes permanentes, conforme os critérios de
produção académico-científica estabelecidos nesta Resolução (com exceção do item
10b. para o qual se exige a orientação de um aluno de pós-graduaçãol).Finalizado
esse prazo, o credenciamento na Pós-Graduação perde a validade, devendo ser
aberto um novo processo para que o docente possa reingressar no Programa.

6.

O credenciamento de professores colaboradores externos à Unicamp se dará por até
2 (dois) anos.permitindo-se rena\anões: após solicitação do docente: e aprovação
na Comissão do PPGCP.

11.1.Requisitos para o credenciamento de docentes membros do DCP
111.
1.1. Docentes permanentes
1. Poderão ser credenciados como docentes permanentes os membros do DCP cujas
atividades atendam às seguintes condições :
a.

Ter prdeto de pesquisa compatível com a área e linha de pesquisa à qual irá se

vincular. na condição de palliçipante ou coordenador.Caso o doçenEeesteja
vinculado a mais de uma linha de pesquisa,precisa ter produção e prdetos
vinculados a todas das quais participa;
b. Ter orientado ou ter sob suaorientaçãono biénio pelo menos 3 alullos da pósgraduação em Ciência Política ou áreas anlns;
c.

Ter, nos 2 anos imediatamente anteriores ao pedido de credenciamento, pelo
menos três publicações científicas (amigos em revistas acadênlicas, livros

autoraisou capítulosde livros) na áreade CiênciaPolíticaou áreaaHm
jresenhas não são consideradas), sendo necessariamente l artigo publicado em

re\ isto classificada. pelo Qualis CAPAS: como A.l au A2 na área de Ciência
Política;
2. Periódicos estrangeirosda área de Ciência Política que não estalam classificados no
Qualis CAPAS e que sejam indexados na baseScopus contarão como A] ou A2: para
efeito do cumprimento do subitem lO(c)
3. Para que. no subirem 10(c) sejam contabilizados trabalhos que estejam em fasede
publ icação: é necessária a apresentação de documento comprobatório tcontrato de
edição ou carta de aceite do periódico ou da editora responsável pela publicação de
li\ ro)
11.1.2. Docentes colaboradores aposentados

1. Docentes colaboradores aposentadosdo DCP podem ser credenciados mediante as
seguintescondições
a) Ter prometode pesquisavinculado às linhas do PPGCP;
:H.l:;Õ:1:;'81;1il;l l l;i; i'ÕÕI ?l i;l;i'l;;;lê

i;l"'i3ÊP""iii'Õ"iÍ'i =Ê#Êi'
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Ter pelo menos uma OI'tentação (mestrado ou doutorada,l no PPGCP;

Ministra' pelo menosuma disciplinana pós-graduação,
ou cursosde curta
duração ou oferecer dois seminários ao longo do período de credenciamento;
d) Ter produção científica que atenda aos requisitos lO (c)

IL2. Requisitos para o credenciamentode docentesexternos ao DCP
l

Podem ser credenciados como docentes externos permanentes os docentes ou
pesquisadoresque cumprirem os requisitos a e c do Item 10.

2.

Podem ser credenciadoscomo professores extemos colaboradoresos docentes ou
pesquisadores que cumprirem o requisito a e, parcialmente, o requisito c do Item 10.

3.

Os professores visitantes Lêmseu credencimnento \ inculado ao período de vigência
de sua bolsa

4. No que se refere às orientações, cabe aos professores permanentes e colaboradores

externos desenvolver pelo menos uma orientação (mestrado ou doutorado } durante o
período de permanênciano PPGCP. Essa exigência não se coloca aos professores
visitantes.

111.

Do recredencíamento e descredenciamento

l

O reçredenciamento será f'eito mediante solicitação da(o) docente: nos três últimos
mesesda validade do credenciamento

2.

Para o recredenciamento de professores membros do DCP e externos ao DCP devese observa o cumprimento tios requisitos definidos para o credenciamentol.cf. os
itens lO. 13. 14 e 15 desta Resolução)

3.

A Comissão de Pós-Graduação analisará o desempenhodas(os) docenEqse indicará
o descredenciamento dos que não atenderem às exigências previstas nesta Resolução

4.

Docentes do DCP descredenciadas(dos)da modalidade permanente não poderão
assumir novas orientações, ministrar disciplinas no PPGCP ou solicitar recursos

Htnanceirosdo Programa.
5.

Docentes do DCP descredenciadas(os) da modalidade permanente serão
automaticamente credenciadas(os) como colaboradores para orientação específica:
para que possam manter e concluir as orientações em andamento no momento do
descredenciamento.

6.

Dotei)tes do DCP descredenciadasj'os)
da modalidade pemlanenEee que não
atenderem aos critérios de produção acadêmico-científica ou que não solicitarem
novo credenciamentono biénio subsequenteterão sua carga didática na graduação
aumentadapara 4 turmas ao ano.

7.

As decisões sobre credenciamento e recredenciamentodevem observar as
proporções máximas de docentes colaboradores em relação ao total de docentes
f30%), conbi-nie definido pela Capas. Em caso de comprometimentodo percentual
máximo:

o PPGCP poderá:

1) priorizar

os docentes membros

do DCP em legação

:K;''El;ll:; E':ãil; I''l;i :iilÕI''Õl;l;l;Í 1;;7iiÊl"ÕiP""ii'Õ"g'ã=Ê$ã'
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aos docentes exlei'nos: 2) desligar do Programa os docentes que estejam na siruaçãa
do item [.] .b).b

A Comissão do PPGCP se resguarda o direito
direito de
de flexibilizar
flexibilizar alguns dos

8.

procedimentos e regras estabelecidosnesta resolução, quando da emergência de
situações atípicas e diante da necessidade de corrigir problemas institucionais.
9.

Nesses casos, a decisão pela flexibilização requererá aprovação por maioria
qualificada de 2/3 (dois terços.)dos membros do Departamento.

IV.

Disposições finais

1.Fica revogada a Resolução DCP n' 01/2020

Pior. Dr. Andrei Koemer
Chefe do Departamentode Ciência Política

IFCH/UNICAMP
Matrícula 285394

Prof. Dr. Fi'edil'iço Nü'i'Jna)haRibeiro de AlmeÍda
Cool.denadordo Plograina de Pós-Graduaçãoem
Ciência Política

UCl])rUNTCAMP
Matrícula 305939

Rua Cora Coralina, n' 100, Campinas/SP,CEP 13083-896
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUhIANAS
C01vUSSÃ0 DE Pós-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPG/IFCH ]02/2022

A COMISSÃODE PÓS-GRAOUAÇÃO
DO INSTnUTO DE FU.,OSOFJ:A
E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNiVERSinAOE
ESTADUAL
DE CIAMPINAS,
em ]]. de maio de 2022, aprovao ResoluçãoD.CP
02/2022, referente às exigêi)clãs adicionais de engajamento e responsabilidade dos alunos
regularesjunto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.

PROSA. D]IA. BÁRBARA GERANDO OE LASTRO
COORDENADORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053
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Resolução DCP n' 02/2022

Dispõe sobre as exigências adiciontais de respomabitidade e engajamento de ai.anos
reglllares dos ctwsos de M.estrado e Doutorado do Progra.ma de Pós-Gradxiação eln

Ciência Política da UrthersidadeEstadia! de Campina, previstaspeia artigo 38 da
Detiberclção CONSU-Ã-Q10/20i5, de }l/Q8/201S
A Comissão do Programa de Pós-Graduação em 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 ailigo 8odo R.egulamentodo Programa de Pós-Graduaçãoem Ciência
Política da Universidade Estadual de Campinas estabe.teceas seguintes exigências adicionais de responsabilidade
e en94jameilto de alunos regulares dos cm'sos de Mestrado e Doutorado:
Ait. I' - São alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Ut)iversidade Estadual de

Campinas aqueles que cumprem os requisitos estabelecidospelo antigo 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

A.i't. 2'

Sem prduízo dos requisitos e exigências estabelecidaspor normas superiores da Univel'cidade e do

PPGCP os alunos regulares dos cursos de Mestrado e Doutorado deverão
a}

Manter-se em fase na progressão curricular, devendo para tacto acompanllar seu relatório de

b)

integralização e demais informações disponibilizadas pela Diretoria Acadêmica da Universidade;
Manter atualizado seu currículo Lajes;

c)

Entregar o Relatório de Atividades Discentes, segundo calendário a ser divulgado pela Coordenaçãodo
PPGCP

d)
.)

Participei das atividades organizadas ou apoiadas pelo PPGCP;

Realiza seu Exame de Qualificação ]lo prazo de três semestresletivos, no caso do Mestrado, ou de
oillco semestres lesivos. no caso do Doutorado. devendo apresejlEar.se necessário, justiíicatix a e pedido
de prorrogação de prazo, com aiuên.cia do orientador;

n Apl'esCUtartrabalho f].na! para avaliação por Comissão Exaininadora 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 orientadora
g)

Manter cantata regulam'com o docente orientador e ctunprir as orientações académicas e metodológicas

definidas eln diálogo caIU ele;
h)

Manter-se atento aos informes e comunicados e respondemàs solicitações e coiasultas administrativas ou
acadêmicas emitidos pela Coordenação ou pela Secretaria do PPGCP;

i)

Mlanter comportamento ético compatível com as boas práticas acadêmicas, expressado respeito,
solidaiedade e compromisso com a diversidade e o pluralismo que devem carácter.azar
o Programa e as
relações entre seusdocentes, discentes e seivídores técnico-administrativos.
Palágra6o único: a Comissão do Programa poderá estabelecer exigências complementares às obrigações

determinadasneste artigo, ou que as especifiquem, desde que devidamente publicizadas, por qualquer
meio, aos alunos regulares do PPGCP.

Art. 3' - Quando descumprir qualquer uma das obrigações e responsabilidadesdeâilidas no Art. 2' desta norma,
o aluno regular do PPGCP poderá ser advertida, ter sua bolsa de eshldos cancelada, ou até ser desligado do
Progrmlla, com base no incisa Vll

do Artigo

49 do Regítnento Geral dos Cursos de Pós-Graduação,

r desempenhoinsatisíàtóiio em atividades de pesquisa que deveis ser devidanente atestado pelo orientador e
avalizado pela CoJnissãode Pós-Graduação-- CPG

:R=&;; '8:HE& *'F"ÍR:'; a;;;ã=1'g$:êW'"i"ãÕãã39ê"
Pane: (19) 3521. 1614 - http://www.ifch.unicamp.br/pos/sociologia/

U'NTVERSIDADE ESTADUAL DE(I:AMPINAS

INSTITUTO DE Fn.,OSOFIA E CIÊNCI.ASII'UMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA

$l' - Tendo notícia do descumprimento de qualquer urna das obrigaçõese responsabilidadesdefinidas no artigo
2', acima, a Comissão do Programa notiÊicm'áo discente a se manifestar sobre os fatos alegados e, na.sequência:
o orienta.dor, paú'aque emita parecer sobre a mail.ifestação do discente;

$2' - Após receber as manifestações de que trata o parágrafo an.tenor, ou quando as notificações não forem

atendidasmesmo depois de reiteradas, a Comissão do Programa deverá decidir pela advertência,pelo
cancelamento da bolsa, pelo desligamento ou pela permanência do aluno, devendo em qualquer dos casos
fundamenta' sua decisão;

g3' - O estudantee seu orientador serão notiHlcadosda decisão, da qual cabe recurso ao colegiada de docentesdo
PPGCP q.ue,após decisão, encaminhará o caso à CPG.

Art. 4' - Cojllpete à Comissão do PPGCP decidir sobre casos.omissosou sobre situaçõestransitól'ia.squando da
entrada em vigor desta norma.
AÜ. 5

Fica revogada a Resolução DCP n' 0 1/2021

Campinas, 20 de abril de 2022

::.....&Ú

Prof. Dr. Aildrei Koerner
Claefedo Departamentode Ci.ênciaPolítica

nCl#UNICAMP

Matrícula 285394

Prof Dr. Frederico No1 lu unha Ribeiro de .\lmelda

Coordeiaador do Programa de Pós-Graduação

em Ciência Política - TFC]]/UN]CAMP
Maü'ícula 305939

Rua Cora Caralína, n' 100, Campinas/SP, CEP 13083-896
Fone: ( 19) 3521. 1614 - http://www-.ifGl].unicainp.br pos'sociologia«
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
i:lõnae#:H'wüüúü!

DELIBERACAO

CPGAFCH 107/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE FU..OSOnA E CIÊNC.HS HUMANAS DA
UNIVKKSlnAon ESTADUAL DE CAMPINAS, em ll de maio de 2022, aprova o oferecimento da
disciplina eventual "Co / se Jt4e//zodologica/ .Approac/íes fo .M&lseümResearc/? in Á/z//z/"opo/ogy

de 08/08/2022 a 19/08/2022, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 09h00 às 13h00, 24 horasteoria, 6 horas-prática, num total de 30 horas, 2 créditos, ministrada pela Profa. Mariana de
Campos Françozo, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social

PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTRO
COORDENADORAOE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATR.ÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 271 ED5C5 97774CC0 B991 CA58 4958B5A9

00017S
U'NIVERSn)ADE IESTADUAL DE C:AMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO D]CPós-GKADUAÇÃO

DELIBERACAO

CPG/IFCH

IO0/2022

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

UNIVEKSlnAnEESTADUALDE CAMPINAS,em 11 de maio de 2022, aprova o catálogo 2023 dos
seguintesProgramas de Pós-Graduação: Ciência Política, Ciências Sociais, Demografia, História.
Sociologia e Ensino de História (Profbistória)

PROSA. DRA. BÁRBARA GERAL,DO DE CASTRO
COORDENADORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCUI,A 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 2BI 06589 EI 4F412E 920EE407 B06F4FFC

Ü00176
UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGnFÇH 106/2022

A COMISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃOOO INSTITUTODE Fn.OSOnA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDAOE
Es'TADUAL
DE CAMPINAS,
em ll de maio de 2022, aprovaa alteraçãodo
catálogo 2022 do Programa de Pós-Graduaçãoem Ambiente e Sociedade,referente à disciplina
AS 106, que passará, no período de oferecimento, para 2' Período - peHodos pares.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
COORDENAOORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unÊcamp-brfverifica

Informarcódigo B58F7C68 FB4845FE BF899DF9 5503AF4E

00017 '?
UNIVERS]DADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGnFCH ll0/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTO DE FÜ,OSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
EsTAouALDE CAnPiNAS.en] ]] de maio de 2022: apl'ovaad relêre/zdü/7z
o
catálogo 2023 dos seguintes Programas de Pós-Graduação: Ambiente e Sociedade, Anü'opologia
Social, Filosofia e.RelaçõesIntemacionais.

PROA'A. DRA. BÁRBARA GERAL,DO DE CASTRA
COORDENADORAOE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código F40925EC 29944004 AF50C2DF CE67041 7

000178
U'N]VERSIDADE ESTADUAL, DE(I:EMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiACÃO CPGAFCH 095/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃOOO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADEESTADUAL DU CAMPINAS, em ll de maio de 2022, aprova a indicação da Prata.

Ana PaulaBortoletocomo Coordenadora
de Programade Pós-Graduação
em Ambientee
Sociedade: pelo período de 2 anos: a partir de 01/07/2022

PRO:FA.DRA. BÁRBARA GERANDO DE CASTÃO
COOROENADORADE PÓS GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código FE7AFC96 73904636 B494DI 39 09630D33

0001?9
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUhIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERACÃO CPGHFCH 096/2022

A COMISSÃODE PÓS-GRADUAÇÃO
DO INSTnUTO DE FILOSOFL\ E CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIDADE
EsTAouAt DE CAWPINAS,
em ll de maio de 2022, aprova a indicação do Prof.
Matheus Gato de Jesus como Coordenador de Programa de Pós-Graduação em Sociologia, pelo
período de 2 anos, a partir de 01/07/2022.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE LASTRO
COORDEN.tOORADE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH- MA'l'MCULA
307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica

Informarcódigo 2DI 09731 E9D942C7AA2B8F09 48F56E5C

00018Ü
UNIVERSO)ADEESI'ANUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUhIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBERAÇÃO CPGnFCH097/

122

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTnUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIOADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS,
em ll de maio de 2022, aprovaa alteraçãoda
Subcomissãodo Programa de Pós-Graduaçãoem Demografia: Prof. Alberto Augusto Eichman
Jakob,Profa. Ana Silvia Volpi Scott, Prof. Everton Emanuel Camposde Limo, Profa. Joice Meio
Vieira. Prof. JoséMagos Pinto da Cunha, Profa. Luciana Confia Alvos, Prof. Roberto Luiz do
Canno. Ludmilla Regida de Souza Sij\ a (representantediscente titular) e Yeda Endrigo Rabelo
de Carvalho (representantediscentesuplente),pelo período de 2 anos.a partir de 16/04/2022.

PROSA.DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
COORDENAOORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sígad.unicamp.br/verifica
Informar código 71275552 2AOA446A 842DBC67 CBA60064

000181
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUbIANAS
CONFISSÃODE PÓS-GRAOUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGAFCH 098/2022

A COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃODO INSTITUTO DE Fn,OSOFM.E CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
EsTAouALDS CAMPINAS,
em ll de maio de 2022, aprovaa alteraçãoda
Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade: Prosa. Ana Pauta
Bortoleto, Prosa. Aline Vieira de Carvalho, Coordenação do NEPAM, Pro:f. Marko Synésio
Alvos Morteiro: Profa. Cena Regida Tomiko Futemma (suplente),Prof. Roberto Luiz do Calmo

lsuplente), Guilherme de cousa Lobo (representantediscentetitular) e Jamija PausaJardim
[.representante discente sup]ente). pe]o período de 2 anos: a partir de 0]/07/2022

PROSA. DRA. BÁRBARA GERAL,DO OE CASA'RO
COORDENAOORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unícamp.br/verifica
Informar código 19627F69 391A4882 8E481 EA2 7505D2FF

00018=
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUAIANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

A COMISSÃOnz Pós-GRADUAÇÃOno INSTnuTO OE Fn.OSOnA E CiÊNciAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, em ll

de maio de 2022, aprova a alteração da
Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Sociologia: Prof. Maüeus Gato de Jesus,Prof.
lábio Mascara Querido: Prof. Máijo Augusto Madeiros da Salva. Profa. Bárbara Gerandode
CasEro: lábio Galletti valeiros (representante discente) e Safa AnEunes de Oli\eira e Souza
jrepresentante discente), a partir de 01/07/2022, pelo período de 2 anos

PROSA. DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
COORDENADORADE PÓS-GRADUAÇÃO
UINICAMP/]IFCH - MATRÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br7verifica
Informar código DI C08B72 F90D4A44 9DE00EC8 5E21 2C90

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

}J:ylGAêaP

ã'

e Ciências Huãfãnas

Campirlas, 30 de maio de 2022

0001B3
Documento:

Ofício IFCH/DH n' O]7/2022

Interessado:

NELSONALFREDOAGUILAR

Assunto:

Programade ProfessorColaborador

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o relatório de atívidades e a renovação de vínculo do Prof. Dr.
Nelson Alfredo Aguílar no Programa de ProfessorColaborador. por 03 anos a partir
de 31/3/2022. junto ao Departamento de História.

{FGH/ UN8CÂM?

:Mátficl là 29$648

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 - Campinas/SP- CEP: 13083-896Telefones
(19) 3521 157q :' 1581 e-mail: dirifchÉÊunicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

&JNICAh4P

Cíê-ías

t"Í:

Campinas, 26 de maio de 2022

Ofício DH .ng 017/22

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do relatório
e renovação na função de ProfessorColaborador de Nelson Alfredo Aguilar jprocessa
ng 09 P89õ3/20161 a partir de 31/03/2022 par três anos

Informamos que a solicitação foi aprovada ad referendum do Departamento de
História .

Atenciosamente

à

Prof.Dr. RuiiluisiRodrígues
Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

lama. Sra

Profa,Dra.Andréia Galvão
DD.Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Corallna, 100 Campinas/SP CEP:13083-896
Telefones IZ913521 1575 e mail: historía@unícamp.br

