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EXPEDIENTE

Participação do Prof. Dr. Paulo Cesar Centoducatte.
Presidente da ADUNICAMP, para apresentar informações
sobre o andamento

da data base 2022

021

Arte para entrada do prédio da Biblioteca

031

AÁanífesto de pesar e indignação perante o assassinato do
índigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillip. jfls. 01l

04j

Orientações para realização das provas de concursos para
obtenção do título de f'rofessor Livre Docente. jfls. 021
INFORMES

ORDEM DO DIA
PARA APROVAÇÃO

Oll

PLANEJAMENTO

Ata da 272' SessãoOrdináriada Congregação. jfls.03a 09)
ESTRATÉGICO

021 Processo 09 P-10510/2022

Interessado: INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Assunto: Planejamento
l C)a 431

Estratégico do IFCH 2022-2026. Ifls

CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSORDOUTOR

Abertura

031 Ofício IFCH/DD n' 020/2022

Interessado: DEPARTAPv\ENTO
DE DEA.40GRAFIA

Assunto:Abertura de concurso público de provas e títulos
para provimentode l juml cargo de ProfessorDoutor,nível
AÁS-3.1
, em regime de RTP.com opção preferencial para o
RDIDP - e respectivo

[)emográficos,

Edital - na área de Teoria e Métodos
Díscip]ina HZ 832 Estudos de População. jf]s

441

041OfícioIFCH/DDn' 021/2022

Interessado: DEPARTAMENTODE DEMOGRAFIA

Assunto:Abertura de concurso público de provas e títulos

para provimentode ] juml cargo de Professor
Doutor,nível
faS-3.1
, em regimede RTP,
com opção preferencialpara o
RDIDP - e respectivo Edital - na área de Mobilidade
Espacial e Ambiente. Disciplina DM-011 - /v\obilídade
Espacial da População e Urbanização. jfls. 451

Composição da Comissão Julgadora
051Processo r' 09 P 7944/2020

Interessado: DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

Assunto: Indicação da Comissão Julgadora do concurso
para provimento

de 01 juml cargo

de Professor Doutor.

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

para o RDIDP,na área de TeoriaAntropo1(5gica.
subárea
Teoria. Disciplina HZ-360 - Antropologia
111:Teorias e
Experimentações Etnográficas, composta pelos Professores
[)autores: TITULARES:
Tanie]e Cristina Rui ]irCH/UN]CAMP},
Rodrigo Ferreira Toniol jIFCH/UNiCAUPI, Soraya Resende

fleíscher IUnB),Renato Sztutman(USPIe Marcelo Moura
Mello

IUFBAj; SUPLENTES:Susana Sobres Branco

Durmo

jIFCH/UNICAMPI, Sabrína Finamori IUFMGj e Júlío

Assim

limão IUSP). jfls. 461

CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULODE PROFESSOR
LIVREDOCENTE
Abertura

C)61
Ofício IFCH/DA n' 027/2022

Interessado: DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

Assunto:Abertura de Concurso para obtenção do Títulode
ProfessorLivre Docente - e respectivo Edital - na área de
Transformações e Conflitos Contemporâneos, na Disciplina
HZ-565 Antropologia Urbana. jfls.47 a 531

071OfícioIFCH/DSn' 021/2022

Interessado: DEPARTAMENTODE SOCIOLOGIA
Assunto: Abertura de Concurso para obtenção do Título de
Professor Livre Docente - e respectivo Edital - na área de

Sociologia da Cultura, na Disciplina HZ-851- Sociologia da
Cultura. jfls. 54 a 601
081 Ofício IFCH/DS n' 022/2022

Interessado: DEPARTAMENTODE SOCIOLOGIA
Assunto: Abertura de Concurso para obtenção

do Título de

ProfessorLivre Docente - e respectivo Edital - na área de

Teoria PensamentoSocial, na DisciplinaHZ-555Pensamento Social do Brasil.jfls. 61a ó71
Parecer sobre Inscrição
091 Processo n' 09-P-15058/2022

Interessado: DEPARTAMENTO
DESOCIOLOGIA
Assunto: Parecer da Comissão de Especialistasdeferindo a
nscríção do candidato Prof. Dr. A?\ichelNicolau Netto e
indeferíndo as inscrições dos candidatos Profa. Dra
Bárbara llze Semensato, Prof. Dr. Gustavo Souza Santos e
Prof. Dr. Ricardo Luiz de Souza, para o Concurso de Provas

e Títulospara obtenção de título de ProfessorLivreDocente

na área de Sociologiada Cultura,na DisciplinaHZ-851
-

Sociologia da Cultura. jfls. 68 e ó91
Parecer final

101Processon' 09-P19731/2019

Interessado:

DEPARTAMENTO DE HISTORIA

Assunto:Parecer final da Comissão Julgadora do concurso
de provas e títulos para obtenção do título de Professor
Livre Docente. na área de História do Brasíl,Disciplina HH584 - História do Brasil111,
ao qual se inscreveu o Prof. Dr.
Cláudío Henrique de Morais Batalha. jfls. 70 a 721

3

PROMOÇÃO

POR MÉRITO

nteressado:

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Assunto: Calendário para Processosde Promoções por
Mérito aos níveis intermediários da Carreira de Magistério
Superior IMS 3.2. MS 5.2 e US-5.31,para o 2' semestre de
2022. jfls. 731

UCENÇA ESPECIALPARA FINSTÉCNICOS, CIENTÍFICOS OU CULTURAIS(SABÁTICA)
121 Processo n' 09 P 31 792/2015

Interessada: ISADORA LINSFRANÇA

Departamento: Antropologia
Período: 11/8/2022 a 10/02/2023. jfls. 74 e 7SI
PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
131Ofício IFCH/DH n' 027/2022

Interessado: JORGE SIDNEYCOLAJUNIOR
Assunto: Ingresso no Programa de Professor Colaborador.

por 03 anos a partir de 04/8/2022,junto ao Departamento
de História. (fls. 761
] 41 Ofício IFCH/DA n' 030/2022

Interessada:

GUITA GRIN DEBERT

Assunto:Relatóriode atividades e renovação de vínculo no
Programa de Professor Colaborador. por 03 anos a partir de
01 /9/2022. junto ao Departamento de Antropologia. jfls. 771
] 51 Ofício IFCH/DF n' 024/2022

nteressado: OSWALDO GIACOIA JUNIOR

Assunto:Relatóriode atividades e renovação de vínculo no
Programa de ProfessorColaborador, por 03 anos a partir de
] 8/9/2022. junto ao Departamento de Filosofia. jfls. 781

l ól Ofício IFCH/DHn' 023/2022

Interessado: LUIZCEGAR)MARQUESFILHO

Assunto:Relatóriode atividades e renovação de vínculo no
Programa de ProfessorColaborador, por 03 anos a partir de
29/5/2022, junto ao Departamento
171 Ofício IFCH/DH n' 024/2022

de História. jfls. 791

Interessado: FERNANDOATIQUE
Assunto: Relatório de atívídades e renovação de vínculo no
Programa de ProfessorColaborador, por 03 anos a partir de
01/8/2022. junto ao Departamento de História.jfls. 801

PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR
181Ofício IFCH/DF n' 023/2022

Interessado: IVÂNIO LOPEZDE AZEVEDO JUNIOR

Assunto:Ingressono Programa de Pesquisador Colaborador.
para o período de 23/8/2022 a 19/1 1/2022. sob supervisão

do Prof. Dr. Rafael RodriguesGarcia, junto ao
[)apartamentode filosofia.jf]s.81l

4
PROGRAMA DE PESQUISADORDE PÓS-DOUTORADO

191 Ofício IfCH/DH n' 026/2022

Interessado: ALEXANDRE ALPaEIDA MARCUSSI
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador

de Pós-

Doutorado, para o período de 22/8/2022 a 31/7/2023. sob
supervisão do Prof. Dr. Robert Wayne Andrew Slenes,junto
clo Departamento
201 Ofício IFCH/DF n' 025/2022

de História. jfls. 821

Interessado: IVANIO LOPEZ DE AZEVEDO JUNIOR

Assunto: Cancelamento de vínculo no Programa de
Pesquisador
de Pós-Doutorado,
junto ao Departamentode
filosofia. jfls. 831
REGIMENTO

211 Ofício IFCH/Publ. n' 01/2022

221 Ofício IFCH/Publ. n' 02/2022

Interessado: CENTRO DE ESTUDOSRURAIS
Assunto: Regimento interno da revista Runs.jfls. 84 a 881

ante'estado: CENTRO DE ESTUDOSE DOCUMENTAÇÃO DO

PENSAMENTO ANTIGO

CLÁSSICO, HELENÍSTICO E

POSTERIDADEHISTÓRICA
Assunto: Regimento interno da revista de Estudos Filosóficos

e Históricosda Antiguidade. lfls.89 a 921

INDICAÇÃO PARA CONSELHO

231 Ofício PRP/FAEPEXn 01/2022 Interessado: CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FAEPEX
Assunto: Recondução do Professor Doutor Oswaldo f«artins
Estaníslau do Amaral como representante docente junto ao

Conselhode Orientação do Fundode Apoio ao Ensino,à
Pesquisa e à Extensão. jfls. 931

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente
24j Delíb. CPG/IFCH n' 1 45/2022 Interessada: DANIELA XAVIER HAJ MUSA
Assunto: Credenciamento como Professora Colaboradora
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
para ministrar aulas e orientar. jfls. 941
Subcomissão de Programa
251 Delib. CPG/IFCH n' 149/2022

Interessada: C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto: Composição da Subcomissão do Programa de
Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, por 01 ano a
partir de 01 /8/2022. jfls. V51

5

PARA HOMOLOGAÇÃO
ADMISSÃO DE DOCENTE

261 Ofício IFCH/DH n' 022/2022

Interessada:

PATRÍCIA DA SILVA REIS/v\ARQUES

Assunto: Admissão em caráter emergencíal, por tempo

determinado,de candidata aprovada em 2' lugar no
Processo Seletivo Sumário para Professor Doutor, no níve
lv\S-3.1, em regime de RTP. na área de Teoria da História.

Disciplina HH-910 - Tópicos Especiais em Teoria da História l
jfls. 96 e V71

RELATÓRIO PERIÓDICO DE ATIV[DADES

271 Ofício IFCH/DA n' 026/2022

DOCENTES

Interessada: JORNA CABRAL DE OLIVEIRA

Departamento: Antropologia
Período: 01 /5/201 9 a 30/4/2022. jfls. 98 a 1051
281 Ofício IFCH/DCP n' 015/2022

Interessado: ANDRE KAYSELVELASCO E CRUZ
Departamento: Ciência Política
Período: 01/4/20T9 a 3T/3/2022. jfls. 106 a ll 41

LICENÇA ESPECIALPARA FINS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS OU CULTURAIS(SABÁTICA)

291 Processo n' 01 -P-25850/2015

Interessado: DANIEL O/aAR PEREZ
Departamento: Filosofia
Período: 01/8/2022 a 23/12/2022. jfls. 115 e ll 71

PROGRAMA DE PROFESSOR
COLABORADOR
301 Ofício IFCH/DS n' 020/2022

Interessada: MARCIA LOPESREIS
Assunto: Relatório de atividades e renovação de vínculo no

Programade ProfessorColaborador, por 03 anos a partir de
01/9/2022, junto ao Departamento de Sociologia. jfls. 118 e

PROGRAMA DE PESQUISADORCOLABORADOR
3] l Ofício IFCH/DS n' 01 9/2022

Interessado: ANDRE DA ROCHA SANTOS

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador
por l ano a partir de 01/8/2021 , sob supervisão do Prof. Dr

Marcelo Síqueira Ridenti, junto ao Departamento de
Sociologia.jfls.120 e 121l
321Ofício IfCH/DH n' 021/2022

Interessado: VINICIUS õaARINO CARVALHO
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador
para o período de C)1/6/2022 a 30/6/2024, sob supervisão

da Profa. Dra. Néri de BarrouAlmeida, junto ao
Departamentode História.lfls.122e 1231
331 Ofício IFCH/DS n' 01 7/2022

Interessada: MARIANA SHINOHARA RONCATO

6

Assunto: Cancelamento de vínculo no Programa de
Pesquisador Colaborador, junto ao Departamento de
Sociologia. jfls. 124 e 1251
PROGRAMA DE PESQUISADORDE POS-DOUTORADO

341 Ofício IFCH/DS n' 018/2022

Interessada: A.4ARIANASHINOHARA RONCATO
Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador

de

Pós-

Doutorado,para o período de 15/7/2022a 30/6/2023,sob
supervisão do Prof. Dr. Ricardo Luiz Corro Antunes, junto ao

Departamento de Sociologia. jfls. 126 e }271

3SI Ofício IFCH/DF n' 021 /2022

Interessado: EMMANUEL NAKAMURA

Assunto:Alteração do período de renovação de vínculo no
Programa de Pesquisador de Pós Doutorado,

de 01 /8/2022

a 31/7/2023 para 01/8/2022 a 31/3/2023, sob supervisãodo
Prof. Dr. Marcos Severíno Nobre. junto ao Departamento
filosofia. jfls. 1 28 e 1 291

de

COORDENADORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Credenciamento de Docente
3ól Delib. CPG/IFCH n' 133/2022

Interessado:
SOCIOLOGIA

PRC)GRAMA

DE

POSGRADUAÇÃO

EM

Assunto: Credenciamento das ProfessorasDoutoras Arlete
Moysés Rodrgiues e JMaríaLygia Quartím de Mordes como
Professoras Colaboradoras

junto

ao

Programa

de

Pós-

Graduação em Sociologia,para ministraraulas e orientar.
jfls.130e 131l
Descredenciamento de Docente
371Delib. CPG/IfCH n' 134/2022

Interessada: MARIA LYGIA QUARTIMDE MORAIS
Assunto: Descredenciamento como Professora Permanente

junto ao Programa de PósGraduação em Sociologia. jfls.
1 32

e
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
dc

UNICAMP

c Cja Idas t"filmadas

MANIFESTO

O Instituto de Filosofiae Ciências Humanas da Unicamp manifesta profundo pesar

e indignação perante o assassinatodo índígenistaBruno Pereírae do jornalista
Dom Phillips.

Brunoe Dom foram brutalmente assassinadospor exercerem seus trabalhos em
defesa dos povos indígenas e da Amazõnia. Suas mortes resultam do desmonte

das políticas indigenistas e do prometode destruição do governo brasileiro com
relação à Amazõnía. que incentivam a exploração ilegal de territóriostradicionais.
E preciso que sejam levadas a sério pelas autoridades competentes as denúncias

feitas pela UNIVAJAIUnião dos Povos Indígenas do Vale do Javarí) sobre a
atuação de organizações criminosasem seu território, e que se investiguea fundo
as razões deste terrível crime político.

Manifestámos toda nossa solidariedade aos familiares e amigos de Bruno e Dom.

e nos comamosàs vozes que pedem justiça. Suasmemóriasseguirãofortalecendo
nossa luta pelos direitos dos povos indígenas, pela Amazõnia e por um país mais
justo

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP-- CEP:13083 896

Telefones j1913521 1579/ 1581 e-mail: dlrifch@unicamp.br

g%.

UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS

=-.-F'
ÚNICA.MP

Cíõ-;« H

Orientaçõespara realização das provas de concursospara obtenção do título de
Professor Livre Docente

{nif\ n ;', /
J 'iJ

A deliberação CONSU-A-32/2020,
de 04/08/2020,possibilitaa utilização de
tecnologia da informação para a realização de concursos de livre-docência. Essa

utilizaçãopode se dar de modo integraljbanca remotasou parcial (banca em
formato híbrido, com o/a candidato/a e os membros internos nas dependências
da Unicampl.
A deliberação

CONSU-A 60//2020,

de 24/11/2020,

estabelece

que o

concurso ''poderá ser realizado perante comissãojulgadora ou de forma remota

por escolhada unidade,desde que previstoem edital" IArtigo IQ,$ 1'). O
concurso também pode serrealizado em um único día. uma vez que não há mais

sorteiode ponto para prova didática IArtígo 14j
Diante dessas normas, e com

a retomada

dos concursos de livre-

docêncía em 2022,a Direção do IFCHpropõe as seguintesorientaçõespara
viabilizar a participação de membros externos em bancas em formato híbrido ou
presenciais

1. 0s recursos orçamentóríos serão destinados a financiar até 2 membros
externos, dando-se preferência aos provenientes de regiões mais próximas a
Campinas.
2.

Nõo serão financiados participantes do exterior.

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones(191 3521 1579/ 1581 e mail: dirifch@unicamp.br

'J
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ATA DA 272' SESSÃO
ORDINÁRIADA CONGREGAÇÃO
DO INSTITUTODE

2

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA IINIVERSIDADE ESTADU.ALDE CABIPINAS.

3

Aos oito dias de junho de 2022, às catorze horas, reuniu-se a Congregação do Instituto de Filosofia

4

e Ciências Humanas, sob a Presidênciada Prof'. DT'. Andréia Galvão, Díretora do Instituto.

5

Estiveram presentesà sessãoos professoresdoutores Michel Nicolau Netto, Diretor Associado;

6

Raquel Gryszczenko Alvos Games, Coordenadora da Graduação; Antonio Robeito Guerreiro

7

Júnior, Chefe do Depaüamentode Antropologia, Andrei Koemer, Chefe do Depallamentode

8

Ciência Política; Luciana Correia Alvos, Chefe do Departamento de Demografia; Fabio Mascado

9

Queüdo, Chefe do Departamentode Sociologia; Marco Antonio Caron Ruümo, Chefe do

10

Departamentode Filosofia, Rui Luas Rodrigues, Chefe do Departamentode História; lsadora Lins

11

França, representante titular de docentes MS-3; Yara Adário Frateschi, representante titular de

12

docentes MS-5; Andréa Marcondes de Frestas e André Kaysel Velazco e Cruz, representantes

13

suplentes de docentes MS-3. Estiveram presentes ainda os funcionários Deüson Peneira de Abriu,

14

Reginaldo Alvos do Nascimento, Luas Fumando de Carvalho Rabello, Ricardo Vieira Cioldin e

15

Patrícia Avance, representantestitulares de técnicos-administrativos. Fabiano Galletti Faleiros

16

representou a bancada discente. JustíÊicaram ausência os professores Bárbara Geraldo de Castra,

17

Artionka Manuela Capiberibe, Nashieli Cecília RangemLogra, Luciana Feneira Tatagiba, Ornar

18

Ribeiro Thomaz, Ronaldo Râmulo Machado de Almeida, José Marcos Pinto da Cunha, Amaando

19

Boato,Jorna Cabrasde Oliveira, a funcionária Marina Rebolo Tavarese asrepresentantesdiscentes

20

Ingrid Saraiva Tavares e Cada Beatriz Moreira Franco. Em seguida,

21

aos INFORMES.

22

anterior a semana epidemiológica com maior número de casos conâm)ados desde o início da

23

pandemia. Em virtude da falta de testes, apenas usuários sintomáticos estão sendo testados. Sem

24

mais informes, a presidenteda sessãoprosseguiu com a ORDEM DO DIA. PARA APROVAÇÃO

25

OI) Ata da271' SessãoOrdináriada Congregação.#02)Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA

26

E CIENCIAS HUMANAS - Assunto: Constituição de Comissão pala elaboraçãode proposta de

27

alteração do regimento da Congregação. 03) Processo n' 09 P-10525/2022

28

DEPARTAMENTO

29

diferindo a inscrição da candidata Prosa.Dra. Ana Silvia Volpi Scott e indeferindo a inscrição da

30

candidata Prosa. Dra. Bárbara llze Semensato, bem como a.indicação da Comissão Julgadora do

31

Concurso de Provas e Títulos para obtenção de título de Professor Livre Docente, na área de Teoria

32

e Métodos Demográficos,na Disciplina DM-021 -- Demografia Histórica, compostapelos

33

ProfessoresDoutores: TITULARES: Leila Mezan Algranti(IFCH, UNICAMP), Roberto juiz do

34

Canlio (IFCH/UNTCAMP), Luçiana Conceição de Lima(UFRN), Douglas Cole Lobby (UFMG) e

35

Flávio Henrique Miranda de Arado Freira(UFRN); SUPLENTES:JoséMarcos Pinto da Cunha

36

(IFCH.'UNICAMP),

37

(UFJF).04) Processon' 09-P-10530/2022 Interessado:DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA

Aumento do número de casos de COVID-19

DE DEMOGRAFIA

- Assunto:

Mâniça Ribeiro de Oliveira(UFJF)

na Unicamp, sendo a semana

Interessado

Parecer da Comissão de Especialistas

e Cada Mana de Carvalho ALmeida

38

Assunto: Parecer da Comissão de Especialistas diferindo a inscrição da candidata Prosa. Dra.

39

foice Meio Vieira e indeferindo a inscrição da candidata Prosa. Dra. Bárbara llze Semensato, bem

40

como a indicação da Comissão Julgadora do Concurso de Provas e Títulos para obtenção de título

41

de ProfessorLivre Docente, na área de Fecundidade,Nupcialidade e Família, na Disciplina DM-

42

028 -- Estudos sobre Família e Nupcialidade, composta pelos Professores Doutores: TITULARES

43

rosé Marcos Pinto da Cunha(]FCH/UNICAMP), Omar Ribeiro Thomaz (IFCH/UNICAMP),

44

CarlosCostaRibeiro(UERJ), Simone Wajnman (UFMG) e Paulade Mirando Ribeiro(UFMG);

45

SUPLENTES: Roberto Luiz do Canso(IFCH/UNICAMP),

46

(IFCH/UNICAMP), Ana Mana Nogales Vasconcelos(UnB) e Luciana Concepçãode Lama

47

(UFRN). 05) Processon' 09-P-7944/20201nteressado:
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA

48

Rosada Aparecida Baeninger

Assunto:Parecersobre as inscriçõesdos candidatosAdriana de Oliveira Silvo, Alise Fonseca

49

lubel, Ana Lúcia Marquês Camargo Ferraz, Andressa Lewandowski, Bemardo Fonseca Machado,

50

Bruma Nunes da Costa Triana, BRiDa Potechi, Bruno Nogueira Guimarães, Caio Pompeia Ribeiro

51

Neto, Camila Fernandes Pinto, Carlos Roberto Filadelfo de Aquino, Carolina Parreiras Salva,Caue

52

Kruger, Chantal Medaets, Daniel Ferreira Wainer, Daniela Moreno Feriam, Erik Petschelies,

53

FabianaJorsãoMartinez, FabianaMaizza, Gabriel Bertolo, Giselle Guilhon AJltunesCamargo,

54

Guilhemle Moura Fagundes, Henrique FenlandesAntunes, Inácio de Carvalho Dias de Andrade,

55

Iracema Hilário Dulley, lsabel Santanade Rosé, João Daniel Dorneles Ramos, João Francisco

56

Canto Loguercio, José Ronaldo Trindade, Joyce Ka'olhe Pinto Oliveira Pontes, Juliana de Farias

57

Melão e Lima, Juliana Bazzo, Leopardo Carvalho Bertolossi, Leslye Bombonatto Ursini, Lorena

58

Avellar de Muniagurria, LuasFelipe Bueno Sobral, Luiz GustavoFreitas Rossi, Luz Gonçalves

59

Bruto, Marco Alejandro Tobón Ocampo, Mariana Faiad Batista Alvos, Marina Pereira Novo,

60

Marisol Maúni, Mauücio Fiore, Olavo de SouzaPinto Filho, PaulaMarquêsBraga, PedraLopes,

61

Rafael da SalvaMilhão, Rafael do Nascimento Casar,Raphael Schapira, RemataGucdes Mourão

62

Macedo, Rodrigo Charafeddine Bulamah, Sabrina Soares D' Almeida, Sandra Lucia Goulart,

63

Simone Sayun Takahashi Toji, Stella Zagatto Patemiani, Tatiana Helena Lotierzo Hirano, Victor

64

Miguel Castillo de Macedo, Vitor Gonçalves Pimenta, Vi Grunvald e Waldemir Rosa no concurso

65

paraprovimento de 01(um) cargo de ProfessorDoutor, nível MS-3.1, em regime de RTP, com

66

opçãopreferencial para o RDIDP, na área de Teoria Antropológica, subáreaTeoria, Disciplina HZ-

67

360 - Antropologia 111:Teorias e Experimentações Etnográficas. 06) Processo n' 09-P-10541/2022

68

Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - Assunto: Pareceresfinais

69

da Comissão de Avaliação para Promoção por Mérito ao nível MS-5.3, ao qual se submeteu a Prosa.

70

Dra. Fátilna Regina Rodrigues Evora e ao nível MS-5.2, ao qual se submeteram os Professores

71

DoutoresAndrei Koemer, RobertoLuiz do Carmo,Marco Antonio Caron Rufnno, JoséAlves de

72

Frestas Neto e Silvana Barbosa Rubino. :k07) Processo n' 09-P- 10543/'2022

73

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUN41ANAS
- Assunto: Pareceresamaisda Comissão

74

de Avaliação para Promoção por Mérito ao nível MS-3.2, ao qual se submeteramos Professores

-

interessado

.Pb, I'\

.P"

?

Ü u u !.j '(
75

Doutores

76

Roddgues, Camila Lota'Giro Dias, Gabriel Ferreira Zacarias, Luana Saturnino Tvardovskas, Patrícia

77

Dalcanale Meneses, Ricardo Figueiredo Pirola e Rodrigo Camarão de Godos, 08) Ofício IFCH/DA

78

n' 025/2022 - Interessado:DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA - Assunto: Alteração das

79

áreas e disciplinas pala realização de concursos da carreira docente. +09) Processo n' 09-P

80

10546/2022- Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto:

81

Relatório Final da Comissão de Avaliação e indicação, pela Congregação,dos sen idoies a serem

82

contemplados por segmento, confonne recursos atribuídos ao processo e em confomlidade com a

83

Resolução
IFCl] n' 001/2022.
+10)Processo
n' 09-P-22157.f2022
Interessado:INSTITUTO DE

84

FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto: Indicação dos Professores Doutores Andrei

85

Koerner e MarmeloEsteban Coniglio, para conconerem ao prêmio e indicação da composiçãoda

86

Comissão de Especialistas. 4ll)

87

FILOSOFIA E ClIENCIAS HUMANAS - Assunto: Inscrição dos ProfessoresDoutores André

88

Kaysel Velasco e Cnlz, Everton Emanuel Campos de Lama e JesusJosé Ranieri, para collcorrerem

89

ao prémio e indicação da Comissão de Especialistas. +12) Processo n' 09-P-22160/2022

90

Interessado:INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS - Assunto: Inscrição dos

91

ProfessoresDoutores Antonio Roberto Gueneiro Júnior, José Marcos Pinto da Cunha e Sávio

92

Machado Cavalcante, para concorrer ao prêmio e indicação da Comissão de Especialistas. Processo

93

n' 09-P-3286/2019 - Interessada: TAINÁ

94

Edgard Leuemoth - Assunto: Afastamento nos termos da Deliberação CAD-006/2017, para cursar

95

mestrado junto à Faculté des Letües et Civilisations

96

14)Ofício IFCH'DF n' 15/2022 - Interessada: JEANNE MARIE GAGNEBIN DE BONS

97

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

98

por 03 anos a partir de 01/7/2022,julllto ao Departamentode Filosofia. 15) Ofício IFCJÜDS n'

99

010/2022 -Interessada: MARIANA

Giorgio

Venturi,

Monique

Hulshof.

Taísa melena Pascale Palhares, Aldair

Processo n' 09 P-22158.'2022

GUIMARÂES

SHINOHARA

Interessada:

INSTITUTO

Cardos

DE

PASCHOAL - Departamento: Arquivo

da Université Jean Moulin - Lyon 3, França.

RONCATO

- Assunto: Ingresso no Programa

100

de Pesquisador Colaborador, por 03 anos a partir de 01/5/2022, sob supervisão do Prof. Dr. Ricardo

101

Luiz Corro Anmnes,junto ao Depanalnentode Sociologia. 16) Ofício IFCH/DS n' 013/2022

102

Interessado: EDGARD MALAGODI

103

por 03 anosa partir de 01/7/2022,sob supervisãodo Prof. Dr. JesusJoséRanieri,junto ao

104

Departamentode Sociologia. 17) Ofício IFCH/DS n' 014.'2022- Interessada: MANOELA

105

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

106

O1/6/2022, sob supervisão do Prof. Dr. Ricardo Luiz Corro Antunes, junto ao Departamento de

] 07

Sociologia.18)Ofício IFCH/DS n' 015/2022 Interessada:AMANDA MOREIRA DA SILVA

108

Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador, por 01 ano a partir de 01/7/2022, sob

109

supervisãodo Prof. Dr. Ricardo Luiz Corro Antunes,junto ao Departamentode Sociologia. 19)

110

Ofício IFCH/DH n' 018/2022- Interessado:FLÁVIO DOS SANTOS GOMOS - Assunto: Ingresso

111

no Programa de Pesquisador Colaborador, por 03 anos a partir de 01/6/2022, sob supervisão do

- Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador Colaborador,

DE

1 12

113
1 14

115
116
117

Prof Dr. Aldair Carlos Rodrigues,junto ao Departamentode História. 20) Ofício IFCH/DH n'
019/2022 - Interessada: CRISTIANE SOAREM SANTANA - Assunto: Ingresso no Programa de

PesquisadorColaborador, para o período de 01/7/2022 a 01/5/2023, sob supervisãodo Prof. Dr.

Omar Ribeiro Thomaz,junto ao Departamentode História. 21) Ofício IFCH7DFn' 018/'2022
interessada: VÂN]A DUTRA DE AZEVEDO - Assunto: Ingresso no Programa de Pesquisador de
Pós-Doutorado, por 01 ano a partir de 01/3/2023, sob supervisão do Prof Dr. Daniel Omar Pelez,

118

junto ao Departamento de Filosofia. 22) Oficio IFCH/DF n' 019/2022

119

LOPEZDE AZEVEDOJUNIOR- Assunto:Ingressono Programade Pesquisador
de Pós-

120

Doutorado, para o período de 23/8/2022 a 19/11/2022, sob supervisão do Prof. Dr. Rafael

121

Rodrigues Garcia, junto ao Departamento de Filosoüla. 23) Ofício IFCH/DF n' 016/2022

122

Interessado: EMMANUEL NAKAMURA

123

vínculo no Programade Pesquisadorde Pós-Doutorado,por 01 ano a partir de 0]/8/2022, sob

124

supervisãodo Prof. Dr. Marcos SeverinoNobre junto ao Departamentode Filosofia. 24)Ofício

125

IFCH./CPPCon
n' 12.'2022 Interessado: RICARDO URQUIZAS CAMPELLO

126

Relatório de atividades e renovação de vínculo no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado, por

127

OI ano a partir de 01/7/2022, sob supervisão da Prosa. Dra. SusanaSobres Branco Durão junto ao

128

Departamentode Antropologia. 25) Ofício IFCH/DF n' 017,'2022

129

BONELLO - Assunto: Relatório de atívidades e encerramentode vínculo no Programa de

130

Pesquisador
de Pós-])outorado,
junto ao Departamento
de Filosoüla.26) OÊcio IFCH/DHn

131

020/2022- Interessado: PEDRO TELLES DA SILVEIRA - Assunto: Relatório de atividades e

132

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

133

História. #27) Ofício IFCH/CEEDI n' 003/2022 Interessado: INSTITUTO

134

CIENCIAS HUMANAS - Assunto: Curso de extensão''O Funcionamentoda Política Institucional

135

e Não-Institucional

136

28)0ãcio IFCH'CPPConn' l0/2022 - Interessado:EMANUEL LANZINI STOBBE Assunto

137

Alteraçãodo Acordode Cooperação
entrea Universidade
Estadualde Campinas
e a Bradford

138

Unia ersity. 29)0Hicio IFCH/CPPCon n' 1]/2022

139

idn

no Brasil",

Interessada:

IVÂNIO

- Assunto: Relatório de atividades e renovação de

a ser oferecido

- Assunto

Interessado: ALESSANDRO

DE FILOSOFIA E

pela Prosa. Dra. Andréa Marcondes

de Frestas.

hiteressada: GRAZIELA FREITAS DOURADA

Assunto: Acordo de Cotutela de Tese entre a Universidade Estadual de Campinas, Programa de

P(5s-Graduação
em Ambiente e Sociedadedo IFCH e o Colégio de La Frontera Sur(México),

141

Programa de Doutorado em Ciências em Ecologia e Desenvolvijnento Sustentável, da aluna

142

Graziela Freiras Dourado do curso de Doutorado em Ambiente e Sociedade.30) Ofício IFCH/'DA

143

n' 022/2022 - Interessado:PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA

144

Assunto: Regimento interno da revista PROA - Revista de Antropologia e Arte. 31) 06cio

145

NEPAM n' 14/2022- Interessado:NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS AMBIENTAIS

146

Assunto: Indicação para reconduçãodos ProfessoresDoutores Roberto Luiz do Carmo e Antonio

147

Roberto Guerreiro Júnior, respectivamentecomo membros titular e suplente, para o Conselho

148

Superiordo Núcleo de Estudose Pesquisas
Ambientais(NEPAM).32) Delib. CPG/TFCH
n

149

087/2022 - Interessado: ALEX WILHANS

150

como Professor Pemianente junto ao Programa de Pós-Graduação em Relações Intemacionais, para

151

ministrar aulas e orientar. 33) Delib. CPG/IFCH n' 088/2022

52

ANTONIO

PALLUDETO

-

- Assunto: Credenciamento

Interessada:

CHANTAL

VICTORIA MEDAETS - Assunto: Credenciamentocomo ProfessoraPermanentejunto ao

153

Programa de Pós-Graduaçãoem Anuopologia Social, pma ministrar aulas e orientar. 34) Delib.

154

CPG/IFCH n' 089/2022 - Interessada:MAlZILANE OLIVEllR.A TEIXEIRA - Assunto

155

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

156

Sociais, para ministrar aulas e orientar. 35) Delib. CPG/IFCH n' 109 '2022 Interessado:

157

ESTEVAM

158

Programa de Pós-GI'aduaçãoem História. para ministrar aulas e orientar. 36) Delib. CPG/IFCH n'

159

111/2022

160

INTERNACIONAIS

161

Eduardo Baços Maüutti, Giuliano Contento de Oliveira e Sebastião Carlos Velasco e Cruz como

162

ProfessoresPermanentesjunto ao Programa de Pós-Graduaçãoem RelaçõesInternacionais, para

163

ministrar aulase orientar. 37) Delib. CPG/IFCH n' 113/2022 - Interessado: NELSC)N ALFREDO

1 64

AGUILAR - Assunto: Credenciamentocomo Professor Colaborador junto ao Programa de Pós-

165

Graduação em História, para ministrar aulas e orientar. 38) Delib. CPG.''IFCH n' 114/2022

166

Interessado: PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM HISTORIA

167

dos Professores Doutores Aldair Carlos Rodrigues, Luana Satumino Tvardovskas e Thiago Limo

168

Nicodemo colho ProfessoresPermanentesjunto ao Programa de Pós-Graduaçãocm História, para

169

ministrar aulase orienta. 39) Delib. CPG/IFCH n' 101/2022- Interessada:PROGRAMA DE P(-)S

170

GRADUAÇÃOEM CIÊNCIA POLÍTICA - Ass=to: Critérios para çredenciamento
e

171

recredenciamento de docentesjunto ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. 40) Delib.

172

CPG 'IFCH n' 102/20221nteressada: PROGR.AMA

173

POLITICA

174

regularesjunto ao Programa de Pós Graduaçãoem Ciência Po]ítica. 41) De]ib. CPG/]FCH n'

175

107/2022- Interessada:PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOI,OGIA SOCIAL

176

Assunto: Oferecimento da disciplina eventual ''Course Methodological Approaches to Museus

177

Researchin Antllropology", no período de 08/08/2022 a 19/08/2022, a ser ministrada pela Prata.

178

Dra. Mariana de CamposFrançozo. 42) Delib. CPG/IFCH n' 100.'2022 Interessada:

179

C00RDENADORIA DE POS-GRADUAÇÃO Assunto:Catálogo2023 dos Programasde Pós-

180

Graduação em Ciência Política, Ciências Sociais, Demografia, História, Sociologia e Ensino de

181

História(Prof.História). 43) Delib, CPG/IFCHn' 106/2022 Interessada:

182

DE POS-GRADUAÇÃO

183

em AJnbiente e Sociedade,referente à disciplina AS106. 44) De]ib. CPG./IFCH n' 1] 0/2022

184

Interessada:C00RDENADORIA DE POS-GlIADUAÇÃO - Assunto: Catálogo 2023 dos

185

Programas de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, Antropologia

DE OLIVEIRA

LUIS

- Assunto: Credenciamento como Professor Penllanente junto ao

Interessado: PROGRAMA

DE

- Assunto: Credenciamento

POS-GJ{ADUAÇÃO

EM

RELAÇÕES

dos Pl-ofessores Doutores Andrei

DE

Koemer,

Assunto: Credenciamento

PÓS-GRADUAÇÃO

EM

CIÊNCIA

Assunto: Exigências adicionais de responsabilidadee eng4amento dos alunos

C00RDENADORIA

Assunto: Alteração do catálogo 2022 do Programa de Pós Graduação

Social, Filosofa

e Relações

186

Intemacionais. 45) Delib. CPG/H?CH n' 095/2022 - Interessada: C00RDENADORIA

187

GRADUAÇÃO - Assunto: Indicação da Prata. Dra. Ana Paula Bonoleto como Coordenadorado

188

Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, por 02 anos a partir de 01/7,'2022. 46)

189

Delib. CPG.TFCHn' 096/2022 Interessada: C00RDENADOliIA

190

Assunto: Indicação do Prof. Dr. Matheus Gato de Jesus como Coordenador do Programade Pós-

191

Graduação cm Sociologia, por 02 anos a pm+ir de 01/7/2022. 47) Delib. CPG/'IFCH n' 097/2022

192

Interessada: C00RDENADORIA

193

do Programade PósGraduação
em Demografia,por 02 anosa partir de 16/4/2022.48) Delib

194

CPG/IFCH n' 098/2022 - Interessada: C00RDENADORIA

195

Alteração da Subcomissão do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade, por 02 anos

196

a partir de 01,'7.'2022.49) Delib. CPG/IFCH n' 099/2022 - Interessada: C00RDENADORIA

197

POS-GRADUAÇÃO
- Assunto:Alteraçãoda Subcomissão
do Programade Pós-Graduação
em

198

Sociologia, por 02 anos a partir de 01/7/2022. PARA HOMOLOGAÇÃO:

199

n' 017/2022 - Interessado: NELSON ALFREDO AGUILAR

200

renovaçãode vínculo no Programade ProfessorColaborador,por 03 anosa partir de 31/3/2022:

201

junto ao Departamentode História. Foram destacadosos itens 02, 07, 09, 10, 11, 12 e 27. Os itens

202

destacadosapresentam-senesta ata com asterísco. O Chefe do Departamentode Sociologia, Prof.

203

Fabio M. Querida, solicitou retirar de pauta o item 17. A retirada de pauta do item 17, assim como

204

os demais itens não destacadosda pauta foram aprovados por unanimidade. DESTAQUES: 02)

205

Conforibe debatido pelos presentes, o texto elaborado pela Comissão será apresentadonas reuniões

206

departamentais e submetido à aprovação da Congregação. A referida Comissão terá como

207

membros:

208

(Representante dos Funcionários); Prof. André Kaysel e Prata. Yara F'iateschi(Represcntantes

209

Docentes), Prosa. Andíéia Galvão e Prof. Michel N. Netto(Direção). O item foi aprovado por todos

210

os presentes.07) Prof. Marco Rufíno sugeriuque os candidatosà Promoçãopor Mérito, assim

211

como as ComissõesJulgadoras,sejamorientadoscom maior objetividade,pois os textos das

212

legislações vigentes são muito amplos, dando margem a diferentes interpretações. O item foi

213

aprovadopor unanimidade.09) O ftlncionáúo Reginaldo Nascimento apresentoudados e resultado

214

do processo de progressãona carreira dos profissionais de apoio ao ensino, pesquisae extensão-

215

PAEPE. Devison Abriu pediu que a retincação de sua nota conste no processo e o referido pedido

216

foi acolhido. O item fai aprovado com uma abstenção. 10) Foram indicados os professores Cícero

217

Rombo rUSP) e Osn amo Chateaubriand Filho(PUC-Rio).

218

11) Aprovadas as indicações a composição da Comissão. 12) Aprovadas as indicações a

219

composição da Comissão. 27) Após ponderações das três bancadas e da Direção. a Prata. Andreia

220

Galvão encaminhou a sugestão do Prof. Michel, de que a Comissão de Extensão faça uma

221

avaliação do Edital e a Congregação do IFCH sempre analisar, caso a caso, as justiâcativas e

222

critérios. Em seguida o item foi aprovado com uma abstenção.Vencidos os itens da pauta, passou-

tablado

Galletti

DE POS-GJ{ADUAÇAO

Faleiros

(Representante

DE POS-

DE POS-GRADUAÇÃO

Assunto: Alteração da Subcomissão

DE POS-GRADUAÇÃO

- Assunto

DE

50) Ofício TFCH/DH

- Assunto: Relatório de atividades e

Discente);

Ricardo

Vieira

Cioldin

O item foi aprovado por unanimidade

223
224
225

226
227
228

se à PAUTA SUPLEMIENTAR- PARA APROVAÇÃO: 0]) Ofício IFCH/DS n' 016/2022
Interessado:DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - Assunto:Abertura de concursopúblico de
provas e títulos para provimento de 01 (uin) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em regime
de RTP, com opção preferencial para o RDIDP - e respectivo Edital - na área de Sociologia

Clássica,disciplinasHZ-158 - Sociologiade Durkheim, HZ-258 - Sociologiade Marx e HZ-358 Sociologia de Weber. 02) Processo n' 09-P-20789,'2022 - Interessado: INSTITUTO

DE

FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - Assunto:Pareceresfinais da ComissãodeAvaliaçãopara
230
231

232
233
234
235

Promoção por Mérito ao nível MS-3.2, ao qual se submeteram os Professores Doutores Artionka

Manuela Góes Capiberibe, Cllüstiano Key Tambascia, lsadora Lins trança, Joana Cabral de

Oliveira, Nashieli Cecília Rangel Logra, Taniele Crístina Rui, André Kaysel Velasco e Cruz,
Andréa Marcondes de Freitas, Frederico Normanha Ribeiro de Almeida, Bárbara Geraldo de Castra.

Sávio MachadoCavalcante.03) OHcio IFCH/CG n' 49/2022- Interessada:C00RDENADORIA
DE GRADUAÇÃO - Assunto: Correrão de alteração de catálogo 2023 do curso de Graduação em

236

CiêlaçiasSociais.04) Delib. CPG/IFCH n' 115/2022 Interessada:C00RDENADORIA DE POS-

237

GRADUAÇAO Assunto:Reconduçãodo Prof. Dr. Márcio Augusto Damin Custódiocolmo

238
239

240
241

242
243

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, por 06 meses a partir de 01/6/2022. 05)

De[ib. CPG/IFCH n' ] 16/2022

Tnteressada:C00RDENADORIA

DE Pos GRADU.AÇÃO

Assunto:Alteraçãoda Subcomissão
do Programade Pós-Graduação
cm Filosofia,a partir de
O1/6/2022. Todos os itens foram aprovados por unanimidade. Encetando a reunião, a presidente da
sessão,Prosa. Andreia Galvão parabenizou todos os participantes e contemplados pelas Promoções

por Mérito e na Progressãona carreira PAEPE. Nada mais havendo a tratar, eu, Patrícia Avanci,

244

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

245

Campinas,08 dejunho de 2022.
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APRESENTAÇÃODO IFCH

O Instituto de FilosoÊlae CiênciasHumanas(IFCH) teve sua origem no
Departamentode PjanejamentoEconómico e Social, criado por Zeferino Vaz em 1968,
nos tempos pioneiros da implantação da Universidade Estadual de Campinas. Até 1975, o

IFCH abrigavatrês departamentos:
o Departamento
de Linguística(DEL); o
Departamento de Economia e Planejamento Económico(DEPE);

e o Depmtamento de

Ciências Sociais (DCS). Após 1975, o IFCH deu origem a dois novos Institutos: o
Instituto de Estados da Linguagem(IEL), que resultou do desmembramento do DEL em

1976; e o Instituto de Economia(IE), que resultoudo desmembramentodo DEPE em
1984. Além disso, em 1978 o IFCH passou a contar também com os Departamentos de

Filosofia(DF) e de História (DH), cadaum com seupróprio Curso de Graduação.Em
1991, o DCS desmembrou-se nos Departamentos de Anuopologia(DA)

Ciência Política

(DCP) e Sociologia(DS), e em 2005 foi criado o Departamentode Demografia(DD),
sendo estes os quatro departamentosque compõem, anualmente,os Cursos de Graduação
em Ciências Sociais do IFCH
Desde a sua filndação, o IFCH tem cumprido a missão de promover e desenvolver:

por meio de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão, a produção de
conhecimento de excelência, contribuindo diretamente ao debate público das grandes

questões da área de humanidades. Além de responder por quatro cursos de Graduação
(Ciências Sociais Integral e Notumo, História e Filosofia), seus seis Departamentos
amuamem dez Programas de Pós-Graduação (Ambiente e Sociedade, Antropologia Social:
Ciência

Política,

Ciências

Sociais,

DemograHla,

Filosofia,

História,

Relações

Internacionais, Sociologia e mestrado profissional em História. As atividades de ensino,
pesquisa e extensão também são desenvolvidas nos Cenllos de Pesquisa e Núcleos

Interdisciplinares, 13 intemos ao IFCH e 02 externos, sendo que os externos,apesarde

localizaem-se no instituto, são ligados diretamente à Coordenadoriados Centros e
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da UNICAMP(COCEN).

No que se refere ao Apoio Acadêmico, o IFCH conta com a Biblioteca Octavio
lanni e o Arquivo Edgard Leuemoth(AEL). A Biblioteca Octavio lanni é um dos mais
importantes instrumentos de pesquisa na área das humanidades. Seu acervo bibliográÊco
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sempre foi mantido com cuidado extremo e permanente atualização, desenvolvimento e
qualidade, através do investimento de recursos do próprio Instituto e também através da
participação atiça em programas de atualização de acervos- Com isso, constituiu-se como
padrão de referência pua os pesquisadores do Brasil e da América Latina. Integrada ao
Sistema de Bibliotecas da UNICAMP

(SBU), a biblioteca do IFCH é a maior em número

de volumes(anualmenteconta com 250.000 itens) e uma das mais expressivasem
circulação de materiais bibliográâcos e fluxo de pessoas.Além disso, contribui com a
alimentação do banco de dados bibliográficos Sophia, participa como Biblioteca Base do
Programa Nacional de Comutação Bibliográfica(COMUT)

e possui uma variedade de

recursos eletrânicos de pesquisa, como: periódicos eletrânicos, bases de dados nacionais
e internacionais, e-books, biblioteca digital da Unicamp, etc.

Além da Biblioteca,o IFCH tem um importanteCentrode Pesquisae
DocumentaçãoSocial, o Arquivo Edgard Leuenroth(AEL). Fundado em 1974, como
resultado do empenho e preocupação de professores do instituto em preservar e manter
no país os documentos pessoais do militante anarquista, gráfico e jomalista Edgard
Leuenroth, trata-se de um arquivo ímpar para a compreensão do mundo do trabalho e dos
movimentos sociais e políticos do Brasil. Desde sua fundação, o AEL vem atendendo à
demanda de pesquisa, salvaguardando e disponibilizando diversos registros e fontes
documentais em suas mais de 150 coleções. O AEL conta com uma equipe técnica e de

apoio, especializadanos processosde organização e preservaçãodocumental, serviços
online e divulgação virtual

Para o desenvolvimento das áreas Administrativas e Técnicas, o IFCH conta com
o apoio dos seguintes setores:
a) Coordenadoria de Pesquisa, Projetos e Convênios

pma assessorar, tecnicamente, os

Professores,Pesquisadorese gestoresjunto às Agências de Fomento e na formulação de
acordos internacionais;

b) Coordenadoria de Eventos, Extensão e Difusão

presta apoio técnico para a realização

dos eventos do instituto, em todas as etapas, desde a divulgação até a gravação em áudio
e/ou vídeo e a transmissão online dos eventos do instituto;
c) Selar de Publicações

presta suporte à produção çientíüca e académica do Instituto

de Filoso.üa e Ciências Humanas, na publicação de revistas, periódicos, livros, cademos e
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edições diversas, impresso e online, voltadas ao público de docentes, alunos de pósgraduação e alunos de graduação;

d) Coordenadoriade Informática

dispõe de um laboratório para uso de estudantese

professores e atumno apoio e suporte técnico contínuo às atividades acadêmicas(ensino,

pesquisa e extensão) e administrativas do IFCH, nos serviços computacionais
disponibilizados na rede, no desenvolvimento de páginas e banco de dados na Internet;

e) Coordenadoria Administrativa e Operacional

executa melhorias, conservação e

manutenção da instraestrutura do Instituto; promove a organização dasrotinas de trabalho

das diferentes equipes;
f) Coordenadoria Financeira

apoia todos os setoresdo instituto em questões Hnanceiras,

sendo responsável por compras, serviços orçamentários e prestação de contas;

g) Assessoria de Projetos Especiais

integra os diversos setoresdo instituto em projetos

especiais; orienta a direção para o uso adequado dos orçamentos do instituto; capta
recursos em editais intemos e extemos à Unicamp.

6

M ETODOLOGIADO PLANESIFCH
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O Planos 2022-2026 do IFCH tem por ambição ser o retrato de um futuro próximo:
partindo do que somos para apontar o que pretendemos alcançar ao âm deste ciclo. Para
elabora-lo, em primeiro lugar, buscamos nos identificar como um coletivo formado pela

diversidadede saberes,visões de mundo e formas de vida. Em segundolugar, nos
reconhecemos como um coletivo inserido na UNICAMP e, dessa forma, nosso :fiituro só

pode existir enquantodialoga com a universidade.Estamosem sintonia com a missão
("promover o conhecimentopara uma sociedadedemocrática.justa e inclusiva"), assim
como com a visão da UNICAMP(ser "uma universidadepública reconhecida pela sua
excelência no ensino, na produção e na difusão do conhecimento, comprometida com o
desenvolvimento socioambientalmente sustentável, com a democracia e a justiça social e
com a inclusão e o respeito à diversidade"). Cada um de nossos projetos estratégicos foi
pensado a partir dessasbalizas. Ao mesmo tempo, como um coletivo inserido no Brasil e

no mundo,num momento
em queaflorao autoritarismo
obscurantista
e que se
intensificam os ataquesà universidade, à ciência e, em especial, às ciências humanas:
colocamo-nos ao lado daqueles que buscam fortalecer a resistência e defender a ciência, a
vida e a democracia. E deste lado da história que o IFCH se posiciona.
Partindo dessesprincípios e objetivos gerais, nosso Planes seguiu a metodologia

do Geplanes(https://wnn .geplanes.cgu-unicamp.br,'geplanes/). Começamos por fomin
uma comissão de representantes docentes e técnico-administrativos de todos os setores do
IFCH, cujos nomes estão ao fim desta sessão. Em seguida, com o auxílio sempre presente

da equipe do Geplanes, dizemos quatro reuniões de trabalho em 2022, de acordo com o
seguinte cronograma:

21/02

9h às 13h: Apresentação e deâlnição de missão, visão, princípios e valores

do IFCH
07/03 -- 9h às 13h: Diagnóstico
21/03 - 14h às 18h: Deânição de objetivos estratégicos
28/03 -- 9h às 13h: Propostas para prometoestratégico
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Ao Êlm desta últi:rna reunião formamos grupos de trabalho responsáveispor
elaborar os proÜetosestratégicos a partir dos objetivos coletivamente deânidos. Em maio
de 2022 toda a equipe referendos os 12 projetos estratégicos, com os quais estabelecemos
51 ações relacionadas. Além disso, foram deâlnidos os resultados esperadose os setores

responsáveispor cada ação. Ao Êlm deste Planes há um quadro para que tais
responsabilidadessejam conhecidas por todos. Caberá à direção monitorar junto aos
setores o cumprimento das ações.

EQUIPE:
Foram 20 pessoasdo IFCH e três pessoasdo GEPLANES diretamente envolvidas
na elaboração deste planejamento. Elas participaram na condição de coordenadores e
chefes de setores do IFCH. São Elas:

Gemi,ares

Émerson José Ferra

MarmeloPhaiHer
Myrian Cristina de FrestasLorenzetti
Direção
Anclréia (ialvão

Michel Nicolau Netto
Fábio Guzzo
PatríciaAvance
Coordenaçãode Pós-Graduação(CPG)
BárbaraCastro
Sânia Beatriz Mirando Cardoso
Coordenação de Graduação {CG)

PedraFerreiro
JoiceMeio Vieira
Rafael Garcia
Raauel G. A. Games
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Eduardo de Nadai Chimetto

pool denadoria de Eventos, Extensão e Difusão (CEEI!}
Marcos Tognon
Ricardo Vieira Cioldin
Coordenadoria de Pesquisa, Projetos e Conxênios {CPPC}
Andréa Frestas

Reginaldo Alvos do Nascimento

Coordenador técnico de unidade(CTU)
Nilton Casar Betanho
Coordenadoria adminiskatil'a e operaciona! (CAO)

Mário Gobbi
Coordenadoriade }nformáticcl(C.indo)
Felipe Tineu
Coordenadoria Financeira(C.Finan}
Guilherme Righeüo Lopes

Selar de Publicações(S.Publi)
lgor Santiago Raimundo
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MISSÃO
Promover

o desenvolvimento

e a difusão

das Ciências

Humanas,

em sua

diversidade discipiinm, teórica e metodológica, contribuindo para a construção de uma
sociedade democrática e menos desigual.

VISÃO
Ser um ambiente democrático, inclusivo, participativo, comprometidocom a
produção acadêmicade excelência e o desenvolvimento social.

PRINCÍPIOS E VALORES 1FCH
(em diálogo com a Constituição Federal do Brasil e o Planos Unicamp)
Respeito à vida em todas as suas manifestações e aos seus direitos fundamentais
(art. l a 5):

Autonomia didático-cientíâca, administrativa e de gestãoÊnanceirae patrimonial
(Mt. 207);

Liberdade e pluralismo de ideias(mt. 206), valorizando e respeitando os diversos
saberespresentes em nosso instituto;

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (art. 207), em diálogo com a
sociedade;

Conduta ética,
publicidade,

observando: a
eficiência(art.

legalidade, impessoalidade, moralidade,
37);

transparência e gestão democrática

responsabilidade e sustentabilidade administrativa e financeira;
Ambiente livre de qualquer forma de preconceito, discriminação e assédio;
Sustentabilidade anbiental(aa.

225);

Educaçãolaica e de excelência como um bem público(art. 19).
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ANALISE DE AMBIENTE EXTERNO
Consideramos ambiente externo a conjuntura que nos afeta a partir de agentes e
instituições que estão fora do IFCH e sobre os quais temos pouca ingerência. Os últimos
anos, com destaquepara aqueles que se seguiram a 2016, foram de constantes ataquesà

ciência, à universidade pública e, em especial, às Ciências Humanas. As amaças às
nossasatividades se tomaram mais frequentes e violentas, e abaixo destacamosalgumas

delas. Ao mesmo tempo, tentamos identi$1caras oportunidades que surgem de um
ambiente, em geral, negativo.

AMEAÇAS

Redução dos recursos para pesquisa e bolsas de estudo em ft)nção do
desÊnanciamento das agências de pesquisa

Desvalorização das instituições científicas, em especial o ataque às ciências
humanas

Desvalorização do serviço público

e das carreiras docentes e técnico-

administrativaspelas reformas neoliberaisque afetam direitos sociais e
trabalhistas
Retração do mercado de trabalho nas Ciências Humanas pela reforma do ensino
médio
Redução sistemática do quadro docente e técnico-administrativo
Congelamento de salários e carreiras
InsuÊ.ciência de recursos para assegurar a permanência estudantil

OPORTUNIDADES:
Discussão pela reitoria de política de contratação de funcionários técnicoadministrativos e docentes

Aumento do interesse de instituições e agências de pesquisa na produção
académica das ciências humanas

Ampliação e consolidação de redes de pesquisa, nacionais e intemacionais, para
trabalhos multicêntricos
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Investimentoem equipamentos
que aumentam
a conexãodo IFCH com a
sociedade

Fonnação de redes de resistência transdisciplinaies em defesa da ciência, do
serviço público e da carreira académica

Cuniculuização da extensão,o que permite a aJnpliaçãode cantata com a
sociedade
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ANALISE DE AMBIENTE INTERNO
O ambiente interno analisado se refere ao IFCH. Tendo em vista nossa missão e
nossa visão, buscamos identificar quais são nossas principais qualidades e dificuldades
enquanto um coletivo.

DIFICULDADES
InÊaestrutura defasada para garantir acessibilidade

Infraestrutura tecnológica defasada,incluindo rede lógica e demora na atualização
dos cites

Infraestrutura defasada para proporcionar espaço adequado a estudantes e
pesquisadores,incluindo espaçosde estudo e salas de aula(ventilação, divisórias,
equipamentos de sonorização, conexão à internet e projeção de vídeo)
Redução do número de docentes e técnico-administrativos
Baixa estruturação e fomialização de processos para recepção, substimição(em

casos de licenças maternidadee saúde) e atuação de ftlncionários técnico
administrativos e docentes
Baixa regulamentação de atividades de extensão
Baixa estruturação e fonnalização de processos para coletar, analisar e divulga as

atividades científicas e administrativas
Falta de apoio pala inserção dos alunos no mercado de trabalho
Falta de política institucional para aprimorar a internacionalização
Falta de ação coordenada paa prospecção de recursos

PONTOS FORTES
Elevada e qualiÊcada produção acadêmica de impacto internacional
Fonnação qualiÊlcada de profissionais para atuação em docência e pesquisa

Alta produção em atividades de impacto social
Promoção e participação em políticas de inclusão social(ações
vestibular indígena)

aÊmlativas:
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Promoçãoe participaçãoem políticas de promoçãoda equidadee respeitoaos
direitos humanos

Funcionários técnico-adminisüativos e docentes treinados, capacitados e
comprometidos

InÊ.aestrutura de pesquisa(biblioteca,

AEL,

assessoria de ftlncionáHos

qualificados)
Promoção de um ambiente acadêmico participativo e democrático

Engajamento no debate público, interno e externo à Unicamp
Posição destacada nos rankings de avaliação nacionais e internacionais
Cgraduaçãoe pós-graduação)
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OBIETIVOS
Tendo em vista nossas qualidades e nossas dificuldades, em Mação de nossos
princípios, valores e missão, deâlnimosque essessão nossos objetivos para o proximo
quinquênio.

Amplia a disseminação e o impacto da produção da graduação, pós-graduação e
extensão do IFCH para a sociedade

Fomentar e estimular a inserção no mercado de trabalho dos nossos esndantes
egressos

Incentivar a formação continuada de ft)ncionários técnico-administrativos e de
docentes em cargos de gestão

Fomentar as atividades de extensão e sua vinculação
n
laa
com as atividades
de ensino

e pesquisa
Ampliar as políticas de acessibilidade,nas dimensõestecnológica, informacional
e inâaestrutural
Valorizar e fortalecer os processosde intemacionalizaçãodo IFCH

Institucionalizaras atividadesde extensãoe integra-lasao processode sua
cun:icularização
Consolidar as nollnas pertinentes ao ftJncionamento do IFCH e dar visibilidade a
elas

Fortalecer
e amplia, no âmbitodo IFCH, as políticasde inclusãoe de
permanência estudantil, e contribuir, no âmbito da Unicamp, com essaspolíticas

Integrar docentes, discentes e pesquisadoresde diferentes áreas e linhas de
pesquisa, de modo a desenvolver projetos conjuntos e potencializar a utilização de
recursos e instrumentos de pesquisa, ensino e extensão

Aprimorar os fluxos administrativos para agilizar processos e facilitar o traballlo
de Macionários técnico-administrativos e docentes em cargos de gestão.
Adequa

e atualizar a Inâaestrutura,

técnica, informacional

e $sica do IFCH
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PROJETO$ ESTRATÉGICOS
Para cada objetivo foi identificado um diagnóstico que o justiâca. Em seguida são

apontadas as ações para alcança-lo, os resultados esperados e os responsáveis pela
implementação dessas anões. Em conjunto, essas informações formam os 12 projetos
estratégicos do IFCH para 2022-2026.
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OBJETIVO:
Ampliar a disseminação e o impacto da produção da graduação,pós-graduação e
extensão do IFCH para a sociedade.

DIAGNOSTICO:
Internamente, os setores tem pouco conhecimento das atividades dos demais
setorese as informações não seguem um .buxo adequado. Externamente, conclui-se que o
site não comunica adequadamenteas atividades do IFCH e que o uso das redes sociais
deve ser aprimorado para a divulgação da produção do instinto.

AÇOES
IA) Readequar o site do IFCH;
IB) Aprimorar o Sistema de Fluxo de infonnações

l C) Cria um Conselho de Comunicação;
ID) Definir diretrizes de comunicação;

IE) Promovera criaçãoe a manutenção
de mídias

diversas. voltadas para

focos/públicos diferentes;
IF) Criar um estúdio pma entrevistas e gravações

RESULTADOS ESPERADOS:
Padronizar o fluxo de atividades e de informações;
Assegurar transparência nas informações institucionais;

Ampliar o impacto das produções e atividades do Instituto;
Aumentar a participação e o engajamento da comunidade na criação de conteúdos;

Ampliar o diálogo com a sociedadeatravésde temasde interessesocial e que
articulam transversalmente as áreas do IFCH;

Ampliar o impacto de açõesinstitucionais e acadêmicasdo IFCH.

RESPONSÁVEIS

00Q0 26
Coordenadoriade Infomiática (IA, IB, IC, ID, IE, IF)
Coordenadoria de Eventos, Extensão e Difusão (IA, IB, l C, ID, IE, IF)
Coordenadoria de Pesquisa,Projetos e Convênios (IA, IB, l C, ID, IE, IF)

SetordePublicações
(IA, IB, IC, ID, IE, IF)
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OBJETIVO
Fomentar e estimula a inserção no mercado de trabalho dos nossos estudantes
egressos.

DIAGNOSTICO
Foi identificado que o IFCH oferece aos/as alunos/as poucas referências de outros

nichos pro.nssionais, além das carreiras de pesquisadores e professores universitários.

Ainda, há uma baixa integraçãoentre SAE e IFCH para oportunidadesde trabalho a
nossos/asalunos/as. Também foi diagnosticada uma baixa institucionalização de estágios
de licenciatura e baixa quantidade de parcerias com instituições educacionais e culturais

de Campinase região.

AçõES
2A) Incluir as áreas de Ciências Sociais, História e Filosofia(em especial) nas vagas
do SAE;

2B) Organizar pesquisa com esUdantesmatriculados e egressosda Graduação;

2C) Utilizar o L3(Laboratório de Licenciaturas)como espaçode divulgaçãode
oportunidades de estágio e trabalho;

2D) Realizar divagação sobre perspectivas profissionais(Seminários, Vídeos com
egressose matriculados, Participar da feira das procissõesda Unicamp);
2E) Inserir material de divulgação e vagas SAE no site do IFCH;
2F) Atuar com material de divulgação na recepção dos estudares

RESULTADOS ESPERADOS
Ampliar o imaginário sobre atuação proÊlssional;
Ampliar as perspectivas reais de atuação proâssional;

Melhora a integraçãodo IFCH com escolasem estágioem licenciaturae as
informações sobre oportunidades no mercado de trabalho.
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RESPONSÁVEIS

Coordenaçãode Graduação(2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F)

Coordenação
dePós-Graduação(2D,
2E,2F)

00®02g
PROL
ETOESTRATEGIC0
3
OBJETIVO
Incentivar a formação continuada de funcionários técnico-administrativos e
docentes em cargos de gestão.

DIA(}NOSTICO
Embora os/as funcionários/as saíam capacitados,/aspara suas atividades, não há
no IFCH uma política constante de capacitação.

AÇOES

3A) Ampliar a interlocuçãocom a Educorp,sugerindocasos que atendamàs
demandas do IFCH.

RESULTADOS ESPELHADOS
Possibilitar que os gestores tenham conhecimento e capacitação atualizados paa
seus cargos.

RESPONSÁVEIS

Coordenadoriaadministrativa e operacional(3A)
Coordenador técnico de unidade(3A)
Direção (3A)
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OBJETIVO:
Fomentar as atividades de extensão e sua vinculação com as atividades de ensino
e pesquisa.

DIAGNOSTICO
Muito embora o IFCH tenha inúmeras atividades de extensão,poucos proletos são
foJlaaalizadoscomo tal. Ainda, a sobrecarga de trabalho de docentes e Macionários, e a
falta de reconhecimento académico(comparado às áreas de pesquisa e ensino) pelas
instituições de avaliação, fomento e pela Unicamp, desestimulam o trabalho docente em
extensão.Como a aprovação do regimento de extensão do IFCF[ ocorreu apenasem 202 1

as fomialidades dessa atividade ainda são pouco difundidas no instituto. Por íím,
reconhece-se uma ausência de política que garanta orçamento e equipe para a extensão.

AÇÕES
4A) Realiza levantamento dos projetos de extensão existentes;

4B) Promover campanha de esclarecimento sobre critérios, concepções e
õmanciamento de projetos de extensão;
4C) DeÊnir orçamento e equipe de apoio para as atividades de extensão;

4D) Reorganizar os incemivos e exigências ao trabalho docente em relação à pesquisa
docência, gestão e extensão buscando um equilíbrio entre as atividades e uma maior
valorização da extensão;

4E) Contratar fúlçionários dedicados especificamente à extensão

RESULTADOS ESPERADOS
Fomenta as atividades de extensão;

Institucionalizar um espaço de referencia e apoio à extensão no IFCH

RESPONSÁVEIS
Coordenadoriade Eventos, Extensão e Difusão(4A, 4B, 4C, 4D, 4E)

22
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Coordenador técnico de uúdade(4D,

Direção(4D, 4E)

4E)
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OBJETIVO:
Ampliar aspolíticas de acessibilidade,nas dimensõestecnológica, informacional
e in#aesüutural

DIAGNOSTICO

O IFCH tem se esíbrçadonos últimos anos para se tomar mais acessívelem
tempos tecnológicos, infomiacionais e inÊaestruturais. Prova disso é a construção do
elevador no prédio dos professoresque, contudo, foi interrompida ainda em 2020 por
fãência da prestadora de serviço. Ainda assim, poucas salas são acessíveis e nossa base
infonnacional não prevê projetos de acessibilidade.

AÇOES:
5A) Retomar a construção e instalação do elevador do prédio dos professores;

5B) Promover ampla divulgação dos novos projetos de acessibilidade que foram
ânalizados;
5C) Criar novas salasde aula no prédio da pós graduação;
SD) Ampliar o número de banheiros acessíveis
5E) instalar rampas de acesso;

5F) Melhorar o calçamento interno e ao redor do IFCH;
5G) Adaptar os cites e sistemas de informática para tecnologia assistiva.

RESULTADOS ESPERADOS:
Capta verbas para implementar projetos de acessibilidade
Agilizar

os proletos interrompidos

e a realização de novos.

RESPONSÁVEIS
Coordenadoriaadmilústrativa e operacional(5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F
Coordenadoria de infomlática(5G)
Assessoria de projetos especiais (5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G)
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PRüjETO E$TRÂTEGiCO$
OBJETIVO
Valorizar e fortalecer os processosde internacionalização do IFCH

DIAGNOSTICO

O IFCH é um instituto bastanteinternacionalizada,como é comprovadopelos
conceitos CASES de nossos programas, a maioria de excelência. Ao mesmo tempo, o

IFCH possui oito projetosCAPES/p'RINTde internacionalização.
Ainda assim,foi
diagnosticada a ausênciade uma política do instituto que garanta que as anõesoconam de
forma mais integrada e coletiva, que pemiitam internacionalizar o instituto como um todo

Em geral, as açõesse referem a proÜetosindividuais e há pouco conhecimento coletivo
dessas anões. Ainda, notou-se a falta de apoio institucional
capacitação do cot:po técnico-adminisüativo

eln ítinção da pequena

existente visando a internacionalização .

AÇOES
6A) Mapem/diagnosticar

anuais atividades internacionais no IFCH identiÊícando

produção, estágios(brasileiros no exterior; estrangeirosna Unicamp) e convénios
Nesses, identiâcar: temas, universidades, países, tipo de produção e fluxos;

6B) Criar Indicadores
de Métricasvisandoa criaçãode uma políticade
intemacionalização pwa todo o IFCH;
6C) Oferecer incentivo institucional às ações coletivas de intemacionalização
6D) Designar servidor pma estefim

RESULTADOS ESPERADOS
Padronizar o fluxo de aíividades e de informações sobre intenaacionalização;
Fortalecer parcerias intemacionais;

Criar vínculos mais fortes de pesquisa e redes internacionais;
Aumentar o impacto intemacional da produção do IFCH;
Possibilitar aos discentes formação intemacional com maior dinâmica e claeza de
procedimentos;

000 @34
M.elhorm a comunicação interna do IFCH para atividades de intemacionalização

RESPONSÁVEIS
Coordenadoria de Pesquisa,Projetos e Convênios (6A 6B. 6C)

Coordenação
dePós-Graduação(6A,
6B, 6C)
Coordenação de Graduação (6A, 6B, 6C)

Direção(6B, 6C, 6D)
Coordenador Técnico de Unidade (6B, 6C, 6D)

00 00 3 5
PROJETQ
ESTRATEGIC0
7
OBJETIVO

Institucionalizar as atividades de extensãoe integra-las ao processode sua
cunicularização.
DIAGNOSTICO:
Este diagnóstico é o mesmo do objetivo 4

AÇOES
7A)

Criar um cadastro de Projetos

de Extensão vinculados

ao IFCH

e a sua

comunidade,com informações detalhadassobre atires, objetivos e alcance de cada
um deles;
7B) Abrir

edital específico para a cunicularização,

em que os projetos possam

detalhar formas de participação e recepção aos estudantesmatriculados nas
disciplinas;
7C)

Elaborar

campanha

de

esclarecimento

sobre

critérios,

concepções

e

financiamento de projetos de extensão;
7D) Nomes e implementar a Comissão de Extensão do IFCH

RESULTADOS ESPERADOS
Obter dados detalhados de todos os proyetos de extensão existentes no IFCH;
Institucionalizar os proletos de extensão existentes no IFCH, através de cadastro e

apoio ao ftlncionamento e desenvolvimentos das atividades;

Consolidar práticas de informação, divulgação e esclarecimentossobre extensão
com ciclos regulmes de debates, sala de referência e aba no site;

Possibilitar a participação ativa dos projetos existentes no processo de
cutTicularização da extensão no IFCIH;

Fomentar a criação de novos proletos sediadosno IFCH, com vínculo e apoio
institucional

ooÕb36
RESPONSÁVEIS
Coordenadoria de Eventos, Extensão e Difusão(7A, 7B, 7C)
Dheção (7D)

000Q37
PROL
ETOESTRATÉGICO
8
OBJETIVO
Consolidar as nomias pertinentes ao funcionamento do IFCH e dar visibilidade a
elas.

DIAGNOSTICO
Diversos regimentos do IFCH estão desatualizados e não foram revistos mesmo
após modificações no estatuto e regimento da UNICAMP.

AÇOES:
8A) Criar Comissões para elaborar propostas;

8B) Sistematizaras nonnasvigentesno IFCH e adequaros Regimentosdo Instituto
às normas vigentes na Universidade.

RESPONSÁVEIS
Direção (8A)

CoordenadorTécnico de Unidade(8B)
Difuso: Docentes, funcionários e alunos integrantes das comissõese Congregação
(8B)
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?90jET0 CSTKATgalC0 9
OBJETIVO:

Fortalecer
e ampliar,no âmbitodo IFCH,as políticasde inclusãoe de
permanência estudantil, e contribuir, no âmbito da Unicamp, com essaspolíticas.

DIAGNÓSTICO

De um lado, há limitaçõesde Ênanciamentona UNICAMP. Contudo,mesmoas
políticas disponíveis sãopouco coiúecidas pelos/as estudantesdo IFCH devido à falta de

divulgação.Ainda, o IFCH coiüecepouco as necessidades
de seusestudantes
com
relação a esses aspectos.

9A) Utilizar as infomiaçõese surveysexistentesna universidade
e aprimoraros
instrumentos de pesquisa, conforme as necessidades identiãcadas;

9B) Aprimorar a divulgação das políticas de inclusão e de permanênciaesUdantil
existentes no ato da matrícula.

RESULTADOS ESPERADOS
Obter infomiações adequadas sobre as necessidades dos esudantes do IFCH

Melhorar a divulgação das políticas existentes para os ingressantesdo IFCH.

RESPONSÁVEIS
Coordenação de Pós-graduação(9A, 9B)
Coordenação de Graduação(9A, 9B)
Coordenadoria de infomiática(9A,
Setor de Publicações (9A, 9B)

9B)

QOOÕB 9
PROMETO
ESTRÀTEGtCO
IO
OBJETIVO
Integrar docentes, discentes e pesquisadoresde diferentes áreas e linhas de

pesquisa,de modo a desenvolverprojetos conjuntos e potencializar a utilização de
recursos e instrumentos de pesquisa, ensino e extensão.

DIAGNÓSTICO

Há um baixo nível de integraçãoentre as árease linhas de pesquisae pouco se
conhece sobre os diferentes proletos em curso no IFCH. Isso é consequência da tendência

à especialização e insulamento das disciplinas, mas também da setorização da burocracia,
que impede o uso de recursos coletivamente.

AÇÕES
10A) Criar espaço de companilhamento de projetos;
10B) Promover uma semanade apresentaçãoe discussãode projetos do IFCH
10C) Levantar informações sobre projetos em caso e editais disponíveis.

RESULTADOS ESPERADOS:
Aproximação

das áreas e linhas de pesquisa;

Desenvolvimento de projetos conjuntos;
Criação de banco de dados sobre projetos vigentes e recwsos disponíveis;

Criaçãode banco de dadossobre demandasde equipamentos
por parte da
comum)idade.

RESPONSÁVEIS:
Coordenadoriade Eventos, Extensão e Difusão(1 0A, 10B, 10C)
Coordenadoria de Pesquisa, Projetos e Convênios (1 0A, IOB, IOC)

Selar de Publicações (IOA, 10B, IOC)
Assessoria de projetos especiais (IOC)

Coordenadoria Financeira(1 0C)
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000040
PROMETO E$TRÂTEGICO

l!

OBJETIVO
Aprimorar os fluxos administrativos para agilizar processose facilitar o Uabalho
de funcionários técnico-administrativos e docentes em cargos de gestão.

DIAGNÓSTICO:
Não há sistema de organizaçãoe disponibilização das infomlações, o que leva à
baixa integração entre os setores,à sobreposição de tarefas e ao retrabalho.

AÇÕES:

l IA) Mapear e revisar os fluxos dos processosadmiústrativos com o objetivo de
simpliütcá-los;
l IB) Criar comissões intersetoriais para projetos de interesses comuns do IFCH;

l IC) Calar sistemade acompanhamentoe compartilhamentoque permita que os
setores possam acompanhar as atividades intersetoriais.

RESULTADOS ESPERADOS
Melhorar a comunicação entre os setores;
Definir .buxos de trabalho mais eficientes e simplificados

RESPONSÁVEIS
Coordenadoria administrati\ a e operacional(l IA)
Direção (l IB)

Coordenadortécnicode unidade(l IA, l IC )

Coordenadoria
deInhnnática(l IA, l IC )
Coordenadoria de Pesquisa, Projetos e Convénios(l IA

llc)

000:Õ 41
PROMETO ESTRATÉGICO 12

OBJETIVO
Adequar e atualizar a inÊaesUutura técnica, infomiacional e ãsica do IFCH

DIAGNOSTICO:
Houve importantes investimentos no IFCH nos últimos anos, mas a infraestrutura
do instiülto é ainda muito defasada e pouco adequadaao trabalho. Nossa rede elétrica não
comporta a expansão de nossos equipamentos; nossos telhados apresentam rachaduras e
sequentes inundações; nossos prédios são mal ventilados; muitas de nossas di\ isórias
possuem amianto, expondo nossos funcionários à contaminação, etc.

AÇÕES:
12A) Adequar as dependências do IFCH para preservar a saúde e a seguraJIÇado

trabalho, incluindo: melhoria de ventilação, retirada das divisórias de amianto,
instalação de tela mosquiteiro;
12B) Reforma a rede elétrica
12C) Atualizar a rede lógica em todo IFCH;

12D) Prover climatização adequadano prédio dos professores e nas salasde aula;
12E) Implementar proaeto de acessibilidade do IFCH(ver objetivo 5);
12F) Reformar os telhados;

12G) Realizar manutençãogeral das dependênciasdo instituto, incluindo pintura,
pequenos reparos, etc.;

12H) Melhorar a sinalização das dependênciasdo IFCH

RESPONSÁVEIS

Coordenadoriaadministrativae operacional(12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F 12G

12n)
Coordenadoria de informática(12B, 12C, 12E)
Assessoriade prcÚetosespeciais (12 A, 12B, 12C, 12D, 12E. 12F, 12G, 12H)
Coordenadoria Financeira (12 A, 12B. 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H)
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ÂÇÂO PORSETOR
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GLOSSÁRIO:
C. Indo: Coordenadoria de Informática
CEEDl: Coordenadoria de Eventos, Extensão e Difusão

CPPC: Coordenadoria de Pesquisa,Projetos e Convênios
S.Publi: Setor de Publicações
CG: Coordenação de Graduação
CPG: Coordenação de Pós-Graduação
CAO: Coordenadoria Administrativa e Operacional

CTU: Coordenador Técnico de Unidade
APE: Assessoria de Projetos Especiais

C. Financ: Coordenadoria Financeira

OF. IFCH/DD Ro20/2022

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
UNICAMP

DEPARTAMENTODE DEMOGRAFIA

000044
Campinas, 23 de junho de 2022
OF.DD/IFCH/020/2022

Senhora Diretora
Vimos solicitar as providências necessárias para abertura
de Concurso Público de provas e títulos para provimento de 01(um) cargo de
Professor Doutor, nível MS-3.1, em regime RTP, com opção preferencial para
o RDIDP, na área de Teoria e Métodos Demográficos, na disciplina HZ-832

Estudos de População, do Departamento de Demografia do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas.

Para realização do referido Concurso, indicamos a vaga
n' 158 do Quadro de Vagas Docente do IFCH.
Informamos que a presente solicitação foi aprovada em
reunião do Departamento

Sem mais, aproveitamosa oportunidadepara reiterar
protestos de estima e consideração.
Atenciosamente

Profa. Dra. Luciana Correia Alves
Chefe do Departamento de Demografia
IFCH/UNICAMP

alma. Sra

Profa. Dra. Andréia Galvão
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100 -- Campinas/SP -- CEP:13083-896

Telefone (19) 3521-0012 -- e-mail: demoar@unicamp.bl:
Documentoassinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código CB6DDOA0 98AD4E26 971 1E5EC 9B247E56

OF. IFCH/DD no21/2022

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
UNICAMP

DEPARTAMENTODE DEMOGRAFIA

000045
Campinas, 23 de junho de 2022
OF.DD/IFCH/021/2022

Senhora Diretora
Vimos solicitar as providências necessárias para abertura
de Concurso Público de provas e títulos para provimento de 01(um) cargo de
Professor Doutor, nível MS-3.1, em regime RTP, com opção preferencial para
o RDIDP, na área de Mobilidade Espacial e Ambiente, na disciplina DM-011

Mobilidade Espacial da População e Urbanização, do Departamento de
Demografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Estadual de Campinas

Para realização do referido Concurso, indicamos a vaga
n' 159 do Quadro de Vagas Docente do IFCH.
Informamos que a presente solicitação foi aprovada em
reunião do Departamento.

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

Profa. Dra. Luciana Correia Alves
Chefe do Departamento de Demografia
IFCH/UNICAMP

alma. Sra

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

UNICAMP
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP-- CEP:13083-896
Telefone (19j 3521-0012 - e-mail: dem.ggL@iinlçên.a:bC
Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
nformar código 3DEBFFI 9 F60348DF A8EOD814 63ADB255

g%.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA
UNICAMP

'Ütl'Õ'Õ
4ti
Campinas, 25 de julho de 2022

Ofício DA/IFCH n' 028/2022

Ilha. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Gaívão
Diretora - iFCH
UNÍCAMP

Ref.=indicação da ComissãoJulgadora do Concursopara ProfessorDoutor HZ360 - Antropologia iil: Teorias
e Experimentações Etnográficas (Processo: 09P-07944-2020).

Senhora Diretora

Tendo em vista o concurso de provas e títulos para provimento de cargo de Professor Doutor MS 3-

1, na área de Teoria,qntropo/ógica/ sub-área;Teoria,na disciplina HZ360 Antropo/agia///. Teoriase
Experimentações Etnográ/ocas, do Departamento de Antropologia/IFCH/UNICAMP,

encaminhámos para

apreciação da Congregaçãoa Comissão Julgadora deste concurso, composta por:

situ ]a res :

Prosa.Dra. Taniele Cristina Rui CDA/IFCn/UNICAMP)
Prof. Dr. Rodrigo Ferreira Toniol (UFRJ)

Prosa.Dra.SorayaResendeFleischer(UnB)
Prof. Dr. Remato Sztuunan CUSP)
Prof. Dr. Marmelo Moura Mello (UFBA)

Suplentes:
Profa. Dra. SusanaSearas Branco Durão CDA/IFCH/UNICAMP)
Prata. Dra. Sabrina Finamori (UFMG)
Prof. Dr. Júlio Assimlimões (USP)

Cordialmente

Matrícula ne 304259
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP-- CEP 13083-896
Telefones(19) 3521 1572

e-mail: dantropo@unicamp.br

g%.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO
DEFILOSOFIAECIENCIASHUMANAS
DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

00004 '7
Campinas,25 dejulho de 2022.

Ofício DA/IFCH

Ro 027/2022

alma. Sra.

Prosa. Dra. Atadréia Gaivão

Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH a proposta de abertura de Concurso Público

para Obtenção do Título de Professor Livre Docente, na área de Traí::formações e contitos
coritemporáz2eos,
na disciplina //Z-565 - .Antropo/agiaUrbana,do Departamentode Antropologia do
IFCH / UNICAMP.

Em anexo, segue o Edital de abertura das inscrições

Informo ainda que a proposta de abertura deste concurso foi aprovada pelo Departamento de
Antropologia, em reunião ordinária realizada no dia 15/junho/2022.
Semmais, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.
Maü'ícula ng 304259
Chefe do Departamento de Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Canapinas/SP
-- CEP: 13083-896
Telefones (19) 3521 1572 e-mail: dantropo@unicampbr

000048
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTODEFILOSOFIAE CIÊNCIASHUMANAS

EDITAL

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

de TRANSFORMAÇÕES E coNfLiTos

CONTEMPORÂNEOS. na(s)

disciplina(s)

Hz-S65

ANTROPOLOGIA
URBANA,do Departamento de Antropologia, do(a) Instituto de Filosofiae

Ciências
Humanas,
da Universidade Estadual de Campinas.

1- DAS INSCRIÇOES
1. As

inscrições

deverão

ser

feitas

exclusivamente

por

meio

do link

https://www.sis.cgu.unicamp.br/solicita/concurso/ no período de 30 dias a contar

do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste edital no Diário Oficial

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

1.1 Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso Superior
portadores do título de Doutor, conferido pelo menos três (3) anos antes da
data da inscrição e que atendam ao perfil mínimo da respectiva Unidade para o
nível MS-5.1
1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por meio do sistema de
inscnçao
a. Título de Doutora
b. documento

de identificação

(cédula de identidade,

título

de

eleitor.

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

c. exemplar da tese ou do conjunto da produção científica, artística ou
humanística do candidato após o seu doutoramento;

d. exemplar do memorial contendo a formação científica, artística,didática
e profissional do candidato, e, principalmente, suas atividades relacionadas com

a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, a saber:

l

000049
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LJIVÍCAl\nP

d.l.

títulos

universitários:

relação

nominal

de

títulos

universitários,

relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem cama
dos diplomas ou outras dignidades universitárias e acadêmicasl
d.2. currículo lattesl

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

1.3

0 sistema emitirá um protocolo de recebimento após o encerramento da

Inscrição do candidato.
1.4 0s servidores da

UNICAMP ficam

desobrigados

de

apresentar

documentos pessoais que já constem nos sistemas da Universidade

1.5 A banca do concurso poderá solicitar ao candidato informaçõessobre
o memorial descritivo ou solicitar documentação comprobatória

1.6. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada
para o encerramento do prazo para inscrições

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

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à Congregação da

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

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

1.9. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da Unidade, caberá
recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário,

até 48 horasapós a publicação
do indeferimento
do pedidode
reconsideração.

2
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11- DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO

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

disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso. 2 (dois) dos quais
pertencerão ao corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores

de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3 (três)
restantes escolhidos entre professoresdessas categoriasou de categorias
equivalentes pertencentes a estabelecimentos de ensino superior oficial ou

profissionais de reconhecidacompetência na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, pertencentes a instituições técnicas, científicas ou
culturais do País ou do exterior.

2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universidade de maior
categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais antigo no cargo ou função
111
- DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas
1. Prova de Títulosl (Peso l)

11. Provade Arguição da tese ou do conjuntoda produçãocientífica, artística
ou humanísticado candidato após o seu doutoramentos(Pesoi)
111.Prova Didátical (Peso i)

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora,
com base no memorial apresentado, dos títulos do candidato, emitindo

parecer circunstanciadoem que se realce sua criatividadena ciência,nas
artes ou humanidades e suas competências como professor e orientador de
trabalhos

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um dos itens abaixo:
por ordem decrescente de valor:

a. Atividades acadêmicas e profissionaisdo candidato relacionadas com a área
do concursos
b. Títulos universitários;
c. Diplomas de outras dignidades universitárias e académicas e
d. Outras contribuições

3
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3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de
pesquisa original. No caso de o candidato optar pela apresentação do conjunto

de sua produçãocientífica,artísticaou humanística,realizadaapós o
doutoramento,
este conjuntode trabalhosserá organizadode modo a
demonstrar a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade de
suas pesquisas.

3.2.1. A Comissão Julgadora procederá à arguição do candidato em

relação à tese ou o conjunto da produçãocientífica,artísticaou
humanística do candidato após o seu doutoramento

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

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

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

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

3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todas as sessões
públicas serão gravadas com uso de tecnologia disponível nas unidades e
arquivadas junto à Direção da unidade por no mínimo 6 (seis) meses após a
homologação dos resultados pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o 'caput' poderá ser disponibilizada na íntegra
ou em partes, mediante solicitação formal protocolizada junto à Direção da
unidade responsável pelo concurso e assinatura de termo de responsabilidade

pela guarda das informações e proibição de divulgação do fado ou de partes
de seu conteúdo

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remota serão
suspensas caso ocorra problema técnico que impeça a participação adequada

de algum examinadorou candidato.
3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização de uma etapa,
esta deverá ser retomada a partir do estágio em que ocorreu o referido
problema
4
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3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas em ata, bem como a
decisão da Comissão quanto às condições e prazo de retomada, incluindo a
necessidade de se postergar o calendário incialmente divulgado

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS

4. Cadaexaminador
atribuiránotasde 0 (zero)a lO (dez)a cadaumadas
provas.

4.1. A nota final de cada examinadorserá a média das notas por ele atribuídas
às provas.

4.2. Os candidatos
que alcançarem,
de 3 (três)ou maisexaminadores,
a
média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência

4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento no
mesmo dia da realização de cada prova mencionada no item 111
deste edital.

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

4.5. Caso o concursoseja realizadode forma remota,o parecer emitido pela
ComissãoJulgadora poderá ser assinado de forma eletrõnica (e-mail) ou
mediante assinatura digital, devendo todos os documentos pertinentes ao
concurso ser anexados aos autos correspondentes
4.6.

O

parecer

da Comissão

Julgadora

só

poderá

ser

rejeitado

pela

Congregação, por erro formal de procedimento, mediante o voto da maioria
absoluta dos membros

4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatosserá realizada de
forma eletrõnica, por meio de usuário e senha gerada especificamente para essa
finalidade

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

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

pela Congregaçãodo(a) INSTITUTO
OEFILOSOFIA
E CIÊNCIAS
HUMANAS,
será
5
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submetido à homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão

com posterior publicação no D.O.E.

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

VI - DA LEGISLAÇÃO

6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação
CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-lsõ/03 que estabelece o perfil de
Professor

Associado

l(MS-5.1)

do(a)

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO
DE SOCIOLOGIA
C.iêncius Humanos

000054
Campinas, 22 de julho de 2022

ofício DS/ IFCHn' 021/2022
Ilha. Sra.
Frota. Dra. Andréia Galeão
Díretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH

proposta de abertura de Concurso

Público para Obtençãodo Título de Professor Livre Dócente,na área de Socio/ogíada C'u/tt/ra,na
disciplina NZ.85.Z Sacia/agia da Cultura, do Departamento de Sociologia do IFCH / UNICAMP

Em anexo, segue o Edital de abertura das inscrições

Informo ainda que a proposta de abertura deste concurso foi aprovada pelo Departamento
de Sociologia, em reunião ordinária realizada no dia 15/junho/2022

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

Atenciosamente

Prof. Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo Departamento de Sociologia
Matríctlta 3124:t6
iFCH/UNICAP4P

RuaCora Cora[ina, ].00 - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas/SP - CEP:13083-896

Telefone j19) 3521 1572-- E mail: ifchsoci@unicamp.br

000055
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

EDITAL

A Universidade Estadual de Campinas torna pública a abertura de inscrições
para o concurso de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente na
área de SOCIOLOGIA DA CULTURA, na(s)

do Departamento

de Sociologia, do(a)

disciplina(s)

nz 85z

SOCIOLOGIA OA CULTURA,

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da

Universidade Estadual de Campinas.

1- DAS INSCRIÇOES

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

do primeiro dia útil subsequenteao da publicaçãodeste edital no Diário Oficial

cioEstado(DOE),até às 23 horase 5g minutosdo últimodia do prazode
inscrição.
1.1

Poderão se inscrever

ao concurso

graduados

em Curso

Superior,

portadores do título de Doutor, conferido pelo menos três (3) anos antes da
data da inscrição e que atendam ao perfil mínimo da respectiva Unidade para o
nível MS-5.1
1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por meio do sistema de
inscrição
a. Título de Doutora
b. documento

de identificação

(cédula de Identidade,

título

de

eleitor,

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

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

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

l

000056
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títulos

universitários:

relação

nominal

de

títulos

universitários,

relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem como
dos diplomas ou outras dignidades universitárias e acadêmicasl

d.2. currículolattes;
d.3. narrativa comentada da trajetória acadêmica e profissional, destacando
os principais fatos da carreiras

d.4. relação dos trabalhos publicados com os respectivos resumos, no caso de
não constarem os DOI no currículo lattes

1.3

0 sistema emitirá um protocolo de recebimento após o encerramentoda

inscrição do candidato.
1.4 0s

servidores

da

UNICAMP ficam

desobrigados

de

apresentar

documentos pessoais que já constem nos sistemas da Universidade.

1.5 A banca do concurso poderá solicitar ao candidato informaçõessobre
o memorialdescritivo ou solicitar documentaçãocomprobatória
1.6. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada
para o encerramentodo prazo para inscrições.
1.7.

Recebidas

as

inscrições

e satisfeitas

as

condições

do edital,

as

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

1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à Congregação da

Unidade, que constituirá Comissão Julgadora. Os candidatos serão
notificados por Edital. com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. a

respeito da composição da Comissão Julgadora e da fixação do calendário
de provas, que será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.

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

1.9. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da Unidade, caberá
recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário,

até 48 horas após a publicação
do indeferimento
do pedidode
reconsideração.

2

00005 '?

8%.
'%n'«'
ylUICAMP

11- DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO

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

disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais
pertencerão ao corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade.

e os

3

(três)

restantes escolhidos entre professores dessas categorias ou de categorias

equivalentes pertencentes a estabelecimentos de ensino superior oficial ou

profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, pertencentes a instituições técnicas, científicas ou
culturais do País ou do exterior.

2.1 A Comissão será presidida pelo Professor da Universidade de maior
categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais antigo no cargo ou função.
111
- DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas
1. Prova de Títulos; (Peso z)

11. Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção científica,artística
ou humanística do candidato após o seu doutoramento;(Peso i)
111. Prova Didática; (Peso l)

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora,
com base no memorial apresentado, dos títulos do candidato, emitindo
parecer circunstanciado em que se realce sua criatividade na ciência, nas
artes ou humanidades e suas competências como professor e orientador de
trabalhos

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um dos itens abaixo,
por ordem decrescente de valor:
a. Atividades acadêmicas e profissionais do candidato relacionadas com a área
do concursos
b. Títulos universitáriosl
c. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas e
d. Outras contribuições

3
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3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de
pesquisa original. No caso de o candidato optar pela apresentaçãodo conjunto

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

3.2.1. A Comissão Julgadora procederá à arguição do candidato em

relação à

tese ou o conjunto da produção científica,artística ou

humanística do candidato após o seu doutoramento

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

cultura aprofundadano assunto

3.3.1 Compete à Comissãodecidir se o tema escolhido pelo candidatoé
pertinente ao programa.

3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos e nela o candidato
desenvolverá o assunto escolhido, vedada a leitura do texto da aula, mas
facultando-se o emprego de recursos pedagógicos de sua escolha.
3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todas as sessões

públicas serão gravadas com uso de tecnologia disponível nas unidades e
arquivadas junto à Direção da unidade por no mínimo 6 (seis) meses após a
homologação dos resultados pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o 'caput' poderá ser disponibilizada na íntegra
ou em partes, mediante solicitação formal protocolizada junto à Direção da
unidade responsável pelo concurso e assinatura de termo de responsabilidade

pela guarda das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes
de seu conteúdo

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remota serão
suspensas caso ocorra problema técnico que impeça a participação adequada
de algum examinador ou candidato

3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização de uma etapa,

esta deverá ser retomada a partir do estágio em que ocorreu o referido
problema
4
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3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas em ata, bem como a
decisão da Comissão quanto às condições e prazo de retomada. incluindo a
necessidade de se postergar o calendário incialmente divulgado.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS

4. Cadaexaminador
atribuiránotasde 0 (zero)a lO (dez)a cadaumadas
provas

4.1. A nota final de cada examinadorserá a média das notas por ele atribuídas
às provas

4.2. Os candidatosque alcançarem,de 3 (três) ou mais examinadores,a
média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência

4.3. Os

membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento no

mesmo dia da realizaçãode cada prova mencionada no item 111
deste edital.

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

4.5. Caso o concursoseja realizadode forma remota,o parecer emitidopela
Comissão Julgadora poderá ser assinado de forma eletrânica (e-mail) ou
mediante assinatura digital, devendo todos os documentos pertinentes ao
concurso ser anexados aos autos correspondentes.

4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser rejeitado pela
Congregação, por erro formal de procedimento, mediante o voto da maioria
absoluta dos membros

4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatosserá realizada de
forma eletrânica, por meio de usuário e senha gerada especificamente para essa
finalidade
4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso deverão ser
registradas em ata elaborada pela Comissão Julgadora.

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

pela Congregaçãodo(a) INSTITUTO
DE FILOSOFIA
E CIÊNCIAS
HUMANAS,
será
5

000060
UIVICA.MP

submetido à homologação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão

com posterior publicação no D.O.E.

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusivamente de nulidade, à
Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão
VI - DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação

CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-ls6/03 que estabelece o perfil de
Professor

Associado

l(MS-5.1)

do(a)

INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Programa

HZ-851: Sociologia da Cultura

1. Intelectuais e modernidade
2. Intelectuais entre autonomia e engajamento

3.Sociologiasdos intelectuais
4. O problema das ideias: entre textos, trajetórias e contextos
5. Ciênciae crítica: antinomias dos intelectuais
6. Uma tradição francesa: a emergência dos intelectuais modernos
7. Intelectuais e questão nacional na América Latina
8. Intelectuais, cultura e política no Brasil
9. O exílio intelectual

lO. Intelectuais a contrapelo: a virada pós-colonial

UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

UNICAMP

000061
Campinas, 22 de julho de 2022
Ofício DS / IFCH n' 022/2022

alma. Sra.

Prosa.Dra.Andréia Galeão
Diretora - iFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH a proposta de abertura de Concurso
Público para Obtenção do Título de Professor Livre Docente, na área de 7'eorfaPensamento Sacia/. na
disciplina HZ-555 - Pensamento Soca r do Brasa/, do Departamento de Sociologia do IFCH / UNICAMP.

Em anexo, segue o Edital de abertura das inscrições.

Informo ainda que a proposta de abertura deste concursofoi aprovada pelo Departamento
de Sociologia, em reunião ordinária realizada no dia 15/junho/2022.
Sem mais, aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Atenciosamente

.A
Prof. Dr. Fahio Mascctro Querido
Chefedo l)apartamento de Sociologia
Matríctlia 3124].6
IFCH/UNiCAMP

Rua Cora Coralina, 100 - Cidade Universitária Zeferíno Vaz - Campinas/SP

Telefone lt91 3521 1572

E-mail: ifchsoci@unicamp.br

CEP: 13083-896

000062
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

EDITAL

A Universidade Estadual de Campinas torna pública a abertura de inscrições
para o concurso de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente na
área de TEORIA PENSAMENTO SOCIAL, na(s)
DO BRASIL, do Departamento

disciplina(s)

de Sociologia, do(a)

HZ-S55 - PENSAMENTO SOCIAL

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas.

da Universidade Estadual de Campinas.

1- DAS INSCRIÇOES

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

do primeiro dia útil subsequenteao da publicaçãodeste edital no Diário Oficial

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

1.1 Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso Superior,
portadores do título de Doutor, conferido pelo menos três (3) anos antes da
data da inscrição e que atendam ao perfil mínimo da respectiva Unidade para o
nível MS-5.1

1.2. No momento da inscrição deverá ser apresentado, por meio do sistema de
inscnçao
a. Título de Doutor;
b. documento

de identificação

(cédula de identidade,

título

de

eleitor,

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

c. exemplar da tese ou do conjunto da produção científica, artística ou
humanística do candidato após o seu doutoramento;

d. exemplar do memorial contendo a formação científica, artística,didática
e profissional do candidato, e, principalmente, suas atividades relacionadas com

a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, a saber:

l
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d.l.

títulos

universitários:

relação

nominal

de

títulos

universitários,

relacionados com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem como
dos diplomas ou outras dignidades universitárias e académicas;
d.2. currículo lattesl

d.3. narrativa comentada da trajetória acadêmica e profissional, destacando
os principaisfatos da carreiras
d.4. relação dos trabalhos publicados com os respectivos resumos, no caso de

não constarem os DOI no currículo lattes
1.3

0 sistema emitirá um protocolo de recebimento após o encerramento da

inscrição do candidato.
1.4 0s

servidores

da

UNICAMP ficam

desobrigados

de

apresentar

documentos pessoais que já constem nos sistemas da Universidade

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

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

terá 15 dias para emitir o parecer sobre as inscrições
1.7.1. O parecer que analisa as inscrições será submetido à Congregação da

Unidade, que constituirá Comissão Julgadora. Os candidatos serão
notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a

respeito da composição da Comissão Julgadora e da fixação do calendário

de provas, que será publicado no DOE após a aprovaçãodas inscriçõespela
Congregação da Unidade

1.8. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de reconsideração à
Congregação da Unidade, até 48 horas após a publicação do indeferimento.
1.9.

Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da Unidade, caberá

recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário

até 48 horas após a publicação
do indeferimento
do pedidode
reconsideração

2
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11- DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO

2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de 5 (cinco) membros
aprovados pela Congregação da Unidade, entre especialistas de renome na
disciplina

ou conjunto

de disciplinas

em concurso,

2 (dois) dos quais

pertencerão ao corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores

de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade. e os 3 (três)
restantes escolhidos entre professoresdessas categoriasou de categorias
equivalentes pertencentes a estabelecimentos de ensino superior oficial ou

profissionais de reconhecidacompetência na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, pertencentes a instituições técnicas, científicas ou
culturais do País ou do exterior.

2.1 A Comissãoserá presididapelo Professorda Universidadede maior
categoria ou, quando de igual categoria, pelo mais antigo no cargo ou função.

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

11. Prova de Arguição da tese ou do conjunto da produção científica, artística
ou humanística do candidato após o seu doutoramentos(Peso i)
111.Prova Didátical (Peso l)

3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora,
com base no memorial apresentado, dos títulos do candidato, emitindo

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

3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um dos itens abaixo:
por ordem decrescente de valor:
a. Atividades acadêmicas e profissionais do candidato relacionadas com a área
do concursos
b. Títulos universitáriosl
c. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas e
d. Outras contribuições

3
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3.2. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de
pesquisa original. No caso de o candidato optar pela apresentação do conjunto

de sua produção científica, artística ou humanística, realizada após o

doutoramento,
este conjuntode trabalhosserá organizadode modo a
demonstrar a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade de

suas pesquisas

3.2.1. A Comissão Julgadora procederá à arguição do candidato em

relação à tese ou o conjunto da produçãocientífica,artística ou
humanística do candidato após o seu doutoramento.

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

3.3.1 Competeà Comissãodecidir se o tema escolhido pelo candidato é
pertinente ao programa.

3.3.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos e nela o candidato
desenvolveráo assunto escolhido, vedada a leitura do texto da aula, mas
facultando-se o emprego de recursos pedagógicos de sua escolha.

3.4. Caso o concursoseja realizado de forma remota, todas as sessões
públicas serão gravadas com uso de tecnologia disponível nas unidades e
arquivadasjunto à Direção da unidade por no mínimo 6 (seis) meses após a
homologação dos resultados pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o 'caput' poderá ser disponibilizada na íntegra
ou em partes, mediante solicitação formal protocolizada junto à Direção da
unidade responsável pelo concurso e assinatura de termo de responsabilidade

pela guarda das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes
de seu co nteúdo

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remota serão
suspensas caso ocorra problema técnico que impeça a participação adequada
de algum examinador ou candidato.

3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização de uma etapa,
esta deverá ser retomada a partir do estágio em que ocorreu o referido
problema.
4
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3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas em ata, bem como a
decisão da Comissão quanto às condições e prazo de retomada, incluindo a
necessidade de se postergar o calendário incialmente divulgado.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS

4. Cada examinadoratribuiránotasde 0 (zero)a lO (dez) a cada uma das
provas.

4.1. A nota final de cada examinadorserá a média das notas por ele atribuídas
às provas.

4.2. Os candidatosque alcançarem,de 3 (três) ou mais examinadores,
a
média mínima 7.0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência

4.3. Os

membros da Comissão Julgadora emitirão o julgamento no

mesmo dia da realização de cada prova mencionada no item 111
deste edital.

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

4.5. Caso o concursoseja realizadode forma remota,o pareceremitido pela
Comissão Julgadora poderá ser assinado de forma eletrõníca (e-mail) ou
mediante assinatura digital, devendo todos os documentos pertinentes ao
concurso ser anexados aos autos correspondentes.
4.6.

O

parecer

da

Comissão

Julgadora

só

poderá

ser

rejeitado

pela

Congregação, por erro formal de procedimento, mediante o voto da malária
absoluta dos membros
4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos será realizada de
forma eletrõnica, por meio de usuário e senha gerada especificamentepara essa
finalidade

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

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

pela Congregaçãodo(a) INSTITUTO
DE FILOSOFIA
E CiÊNciAS
HUMANAS.
será
5
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submetido à homologação da Câmara de Ensina, Pesquisa e Extensão

com posterior publicação no D.O.E.

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

VI - DA LEGISLAÇÃO

6. O presente concurso obedecerá às disposições contidas na Deliberação
CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU lsõ/03 que estabelece o perfil de
Professor

Associado

l(MS-5.1)

do(a)

INSTITUTO OE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS.

UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO
DE SOCIOLOGIA
UNICAMP

; Ciências

Hum-.

000068
Campinas,22 de julho de 2022
Ofício DS / IFCH n' 024/2022

llm a. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Galeão
Diretora - IFCH
UNICAMP

Ref.: Homologação das inscrições recebidas para o Concurso de Livre Docência
Cultura (Processo:09P-15058/2C22).

HZ85í: Sociologia da

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH,o parecer elaborado pela Comissão de
Especialistas, referente às inscrições dosCas)candidatos(as): Bárbara lize Semensato, Gustavo Souza

Santos,pichel Nicolau Netto, Ricardo Luiz de Souza,recebidas para o concurso público para
obtenção do título de Livre Docente, na área de Sociologia da Cultura, na disciplina HZ-851
Sociologia da Cultura, do Departamento de Sociologia do IFCH - UNICAMP.

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

Atenciosamente

L
Prof. l)r. radio Mascado Querido
Chefedo Departamento de Sociologia

Matrícula 3].24].6
IFCH/UN{CAl4P

Rua Cora Coralina. 100 - Cidade Universitária Zeferino Vaz Campinas/SP CEP:13083-896
Telefone j191 3521 1572 E-mail: ifchsoci@unicamp br

%F'
UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA
Ciências f'jum;'na$

000069
Concurso de provas e títulos para obtenção do Título de Livre Docente na área de

Sociologiada Cultura, na disciplinallZ-851, ''Sociologiada Cultura". do
Departamentode Sociologiado Instituto de Filosofiae Ciênciasllumanas da
Universidade Estadual de Campinas

Parecer da Comissão de Especialistas
Tomando por base o material apresentadopelos professores doutores Bárbara
llze Semensato, Gustavo Souza Santos, Michel Nicolau Netto e Ricardo Luiz de Souza.

a comissão entendeque a candidaturado professorMichel Nicolau Netto é a única que
atende na totalidade as exigências do Edital de abertura do concurso supra, assim corno
as exigênciasreferentesao perfil mínimo para o nível MS-5.1 definido pelo Instituto de

Filosofia e Ciências Humanas
O conteúdo

do memorial

do professor

Michel

Nicolau

Netto

é bastante

cuidadoso no relato de sua trajetóría pessoal e intelectual, registrando em detalhe o
cuidado, a dedicação e a competência com que vem desenvolvendo suas atividades
como docente do Departamentode Sociologia do IFCH-Unicamp. Igualmente,pode-se
constatar sem esforço que a descrição presente ali aparece pormenorizada em seu
curriculum Lattes, tanto do ponto de vista da qualidade e número de publicações, quanto
no que diz respeito à oferta de cursospara a graduaçãoe pós-graduação,assim como a

atividadede gestão,atualmentetraduzidana árduatarefa de diretor associadode
unidade universitária. Senão por outras razões, essasjá bastam para a recomendação de

suainscrição no concurso de livre docência para a disciplina HZ 851

E de se ressaltar igualmente a plurivocidade das contribuições da professora
Bárbara Semensato,do professor Gustavo Souza Santos e do professor Ricardo Luiz de
Souza,todos com profícua produção intelectual e de gestão em diferentes instituições de
ensino e áreas do saber, assim como aderente à produção em Ciências Humanas; a
ausêncianos três casos,porém, de experiência na orientação em pós-graduação,item
imprescindível para validar a atribuição de título de livre docente, veta suas submissões

ao exame, com o agravante, no caso do professor Gustavo Souza Santos, do
doutoramentoter sido finalizado em período conflitante com aquele indicado no
referido Edital e de não existir uma apresentação,
conforme o exigido, de memorial
descritivo a respeito de suasatividades
Pelo exposto, a comissão de especialistas indica a candidatura do professor
Míchel Nicolau Netto como a única exequível.
Campinas, 03 dejulho de 2022

'$:<3'Prof. DI. Marmelo'Siqueira Ridenti

Prof Dr. RáMXJoséPintoOrtiz

Professor Tilí;lm -- MS 6

Professor Titular -- MS 6

Professor Titular -- MS 6

DS - IFCH - Unicamp

DS - IFCH - Unicamp

Prof. Dr. Jesusjlgsé Ranieri

DS - IFCH - Unicamp

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTORIA

UNICAMP

M.
c (.íêncías Humanas

000070
Campinas,16 dejulho de 2022

OH'cio DH .ng 025/22

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do Parecer
Final sobre o resultado do Concurso de Livre Docência na área de História do Brasil,
disciplina HH584-- História do Brasil 111,
do Departamento de História, para aprovação
jprocesso 09 P 19731/2019.
Informamos que a solicitação foi aprovada ad referendum do Departamento de
História

Atenciosa mente

Prof. Dr. Rui;Luig 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 j191 3521 1575 e-mail: historia@unicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
U :yÍC'4tldP

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

C.íêncías l"'lua*an.

0000 '71
Ata da Reuniãoda ComissãoJulgadorado Concursode Livi"eDocência,na Área de História do
Brasil, na Disco.piina:HH584 -- História do Brasil 111,do Departamento de História, do Instituto
de Filosofa e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Campinas. Em 24 de julho

de 2022, ha sala.LAêMCT 1, do instituto, reuniu-se a. ComissãoJu.lgad.orado- Concurso em
:pígrafe. sob a presidência do Professor Doutor Ricafdo Luiz Corro Antunes (UNICAMP), e
como titulares os ProfessoresDoutores íx4íchaêlMacDanald Hall (UNICA?dP),Ângela Mana de
Castra Carnes (UFFj, Cláudia hiaría Ribeiro Viscardi(UFIF) e Luas Balkar Sá Peixoto Pinheiro
(UFAMI, aa qual se submeteu o candidato inscrito Professor [)autor Claudio Henrique de

Mordes Batalha para a .divulgaçãodos resultados ê pàfecer circunstanciado. Depois de
verificado que o candidato inscrita obteve a nota lO (dez inteiros}. A Comissãoiuigadora
apresenta o seguinte parecer! O professor doutor Claudio Henrique de Mordes Batalha
demonstrou, durante o concurso, sua excelência. Seu memorial retrata tlO historiador com
amplo desempenho em docência, pesquisa e aüvidades insütücionaíi importantes para a vida
uníversitáfia
Sua prova de títulaç.ão evidencia. sua.:competência acadêmica, o esümuio à pesquisa e aos
grupos de. estudos em História Social do Trabalho e sua capacidade de orientação e agfegaçãó

de alunos e:pesquisadores,além de realizar um amplo e constante diálogo internacional.
Em relação à prova dídáüca, a mesma qualidade.e excelência puderam ser aferidas.
como nos diálogos com a banca, no decurso da arguição
O conjunto de sua produção acadêMícaé amplo e original, de modo que se evidencia a plena
condição para que o professor doutor ClaudíQHenrique de Mordes Batalha obtenha seu título
de livre docência. Coco

consêquêncía, a comissão julgadora

indica, assim, ao Conselho

Univõísitárió da liniversídade Estadualde Campinas,para a obtenção do Thulo de Livre

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP

CEP:13083-896

UNIVERSIDADE' ESTADUAL DE .CAM'PIN.AS

!NSTITUTO
DEFILOSOFIAECIÊNCIASHUMANAS

r

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Docente :ha Á:"ea de História do Braiil, do Departamento de História do Institut.o

C.iêneíi;s fj =manas

:de Filosofia e Ciências Humanas :desta Universidade, em 24 de.junho de 2022.
Ü
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0000?2

t'o de Notas
Hei\Fique

de laoíaB

CaMissãa Jilig dure

8a

ha

Titçlos l tli(fálica IArgaição

elg: :91::Ri:cargoLuP Cültroiü©tuOcs(ytiiÇ4r/

lü .'oa

Prof.Dr. MTdl:d lacOónaíd
Hêi!(UNICEM?}

'ft Üll

Preta. Dra.}qngeía:
l.latia d Castra Gam s

[ 1].a.e

I'Q.gD

.Prüfa. Dn. Ciáúdia h;leria Riba ro Viscardi

I'o.üü

IÚ .gi:i

lO.aa

Prof. IPí: Luas Balkai' Sli :Péi$qp Piãhéiía {UF;

lo .aQ'

'l {l}.a'l3
lü.Qr3

Nada

mêís

Ra

presente ata que,

relatar

eui

Luas

Fernando

de

Carval:ho

Secretário :da Comissão Julgadora:, livrei a
pela Comissãoiulgadora. Campinas 24 de
e acordada. segue a ;sanada

junho dç 2022

PFaf.Er. RecaídoLulaCorro Antunes (UNICAMPI
Prof. Dr. Míchael MacDonaid Hall IUNICAMP) /

A. . , l:..{,a.--

&

Prafâ. Dra. Ângela Mana de Castra Corres (UFFI.

Praia. Dra. CláudíaMana Ribeira Vjscardi {UFJF)

/
Prof. Dt'. Luas Ball<ãr Sá Peia,Qto Pinheiro (UFAM).

Cidade Universit:ária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

©

Campinas/SP- CEP!13083-896

PROPOSTA DE CALENDÁRIO PARA 0 2' SEMESTREDE 2022
PROCESSOS PARA PROMOÇÃO

000073

POR MÉRITO AOS NÍVEIS INTERMEDIÁRIOS DA CARREIRA DE

MAGISTER[O SUPERIOR(MS)

Deliberação CONSU-A-27/2014

04/8 a 02/9/2022
Departamentos.
Até 05/9/2022

06/9/2022

Prazo para inscrições dos candidatos nas Secretarias dos

Pareceres dos Departamentos sobre as inscrições

Prazo para os Departamentos encaminharem os pareceres sobre as

nscriçõese indicaçõesde membrospara compor a Comissãode Avaliação,para
nclusãona pauta da Congregação
14/9/2022- Aprovação pela Congregação das inscriçõese composição da Comissão
de Avaliação IComissãoünical

15/9 a 26/10/2022- Prazo para recebimento das declarações de nõo conflito e
realização dos trabalhos da Comissão de Avaliação. A presidência ficará a cargo do

professorda Universidadecom maior nível acadêmico ou, quando de igual nível,pelo
mais antigo no cargo ou função. Os trabalhos da Comissão poderão ocorrer de forma
presencial,ou via internet jex.: skype. google meetl

27/10/2022 Data limite para a Comissãode Avaliaçãoencaminharà Direçãoos
pareceres sobre os candidatos.

09/11/2022- Aprovação pela Congregação dos pareceres emitidospela Comissãode
Avaliação.

Após o Processoserá encaminhado para a CIDD para apreciação das propostas de
reclassificação e emissão de Parecer.

Emseguida será enviado à CEPEpara apreciação dos pareceres emitidos pela CIDD

Apósa aprovaçãoda CEPE
o processo
seguiráparaa DGRH,
que provídenciará
a
apostila de reclassificação funcional do docente e a inserção em folha de pagamento.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

Campinas, 25 de julho de 2022.

Ofício DA/IFCH

Do 029/2022

000074

/2($. Proa. 09-P-31792/2015)

Ilha. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Galeão
l)iretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH a solicitação de concessão de 01 (um) bloco

de Licença Especial Sabáticapara a Profa. Dra. ISADORALINS TRANÇA,para o período de
ll/agosto/2022

a lO/fevereiro/2023,

nos termos

da Portaria

GR 3477z9as

e De/iberafão

COA'SU-/â

009/2003, para realização de estágio Pós-Doutoral junto ao Latin American and lberian Cultures
Department da Universidade de Columbia,nos EstadosUnidos..

O período do estágio de pesquisaserá de 12 meses no total, se1lda..oxnrímeírosL06mes.
e o período restante através de afastamento nos termos da
Deliberação CONSU-A-014/2015 e Instrução Normativa DGRHng 007/2015

De acordo com a solicitação da docente, em anexo, e o plano de trabalho apresentadpesquisa será desenvolvida com base no projeto "Refugiados LGBTl": categorias, sujeito;
agenciamentos", com financiamento de uma bolsa FAPESP(processo 2020/01899-0).

Informo

ainda que a fruição da licença sabática foi aprovada pelo Departamento de

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

Cordialmente

Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.
Matrícula

De 304259

Chefedo Departamentode Antropologia
IFCH / UNICAMP

Cidade Universitária Zeferíno Vaz, Rua Cora Coralina, 100-- Campinas/SP-- CEP: 13083-896
Telefolles (] 9) 3521 ] 572 e-mail: dantropo@unicamp.br

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

Campinas, 19 de julho de 2022

000075
SOLICITAÇÃO DE AFASTAM'LENTO
COMILICENÇA ESPECIAL SABÁTICA

À Che.Rado Depto. De Antropologia/IFCH/Unicamp:
Prof. Dr. Antonio Roberto Guerreiro Jr.

Nos termos da ./)or/aria G.R-3.g7/798i e .De/ÍZ)e/'açâoCO/USil/.d-0092003,

venho solicitar meu pedido de

afastamento pelo período de 06 meses,abra\és da fruição de 01 (um) período de Licença Especial
Sabática, com início a partir de 11/08/2022, para a realização de estágio de pesquisa no exterior junto ao

Latin American and lberian Culturas Department da Universidade de Columbia, nos EstadosUnidos.
O estágio pós-doutoral se dará de 11.08 '2022 a lO.f08.'2023(ver carta de aceite da instituição anexada ao

processo), e neste período desenvolveremo prometode pesquisa ""Refugiados LGBTl":

categorias,

sujeitos e agenciamentos" com ânanciamento da FAPESP processo2Q2QZa1.829=g
, conforme plano de
trabalho anexo.Assim, os primeiros 6 mesesdo estágio serãorealizados com a fruição da licença sabática
e o restante do período será de afastamentonos ternos da Deliberação CONSU-A-014/2015 e Instrução
Normativa DGRH n' 007/2015

Destaco que o desenvolvimento deste prometono exterior contribuirá para aprofundar a compreensão

sobre: 1) as implicações da categoria "refugiados LGBTl" em termos da relação entre violência,
nação, género e sexualidade e 2) dos ativismos e dos agenciamentos por parte de imigrantes e

refugiados que são interpelados por essa categoria, analisados a partir dos contextos de
precariedadeque enfrentam. Ressalto também que o período no exterior proporcionará ujn
estreitamento das redes de colaboração intemacional nas quais me encontro hoje inseridas, com
beneücios diretos aos alunos sob minha supervisão e ao instituto de modo geral

Em tempo, esclareço que os primeiros seis mesesdo período no exterior serão usuftuídos via
Licença Sabática, enquanto os seis meses restantes serão usufruídos via afastamento.
Cordialmente

üã#- #,d.
lsadora Lias Fiança
Maaícula: 306668
Departamento de Antropologia
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)

Universidade Estadual de Campinas(Unicamp)

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

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAMP

000076
Campinas, 16 de julho de 2022

Of'cío DH .ng 027/22

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do ingresso na
função de Professor Colaborador de Jorre Sldney ColaJuníor para o período de 04/08/2022 a
03/08/2025
Informamos que a solicitação foi aprovada na reunião do Departamento de História
em 16 dejunho de 2022

Atenciosamente

}Plgite a texto aqu
Prof. Dr. Rui Luas:Rodrigues
Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

lama. Sra

Profa.Dra.AndréiaGalvão
DD.Diretor do IFCH
UNICAMP

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Corallna, 100 Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones li91 3521 1575 e-mail: historia@unícamp.br

g%.

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

000077
Campinas, 25 de julho de 2022.

Ofício DA/IFCH Ro030/2022

rima. Sra.
Prata. l)ra. Aítdréia Gatvão

Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminhopara apreciaçãoda Congregação/IFCHo pedido de renovaçãodo vínculo da
Prosa. Dra. GUITA GRIN DEBERT no programa de Professor Colaborador da UNICAMP, junto ao

Departamento de Antropologia/IFCH, pelo período de 36 meses,a partir de 01/setembro/2022.
A renovação deste vínculo, bem como o relatório de atividades referente ao período do vínculo

anterior, foram aprovados ad rcyêrendumpelo chefe do Departamento de Antropologia, para
homologaçãona próxima reunião departamental ordinária.

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

Cordialmente

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP-- CEP: 13083-896
Tele6otles(19) 3521 ] 572 e-mail: dantropo@uJlicanlp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
DEPA RTAMENTO DE FILOSOFIA

000078
Campinas, 22 dejulho de 2022
OF. DF/IFCH ng 24/2022

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

Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do

Instituto de Filosofiae CiênciasHumanas,o Relatório de Atividades do período de 18-092020 a 11-09-2022, bem como, solicitação de Renovaçãode vínculo para o período de 1809 2022 a ]7-09-2025 do Prof Dr. asma/do Gfacó/a Jr. no Programa de ETQlg::gr
Colaborador

Informo que a referida solicitação foi aprovada por "ad referendum" pelo
F
Colegiado do Departamento

Ate nciosa mente

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

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: depfilo@unicamp.br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

UNICAMP

0000?9
Campinas, 16 de julho de 2022

Ofício DH .n9 023/22

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do relatório

e renovação na função de Professor Colaborador de Luiz Cesar Marques Filho
jpracessang 09 P 10359/2020) a partir de 29/05/2022 por três anos.
Informamos que a solicitação foi aprovada em reunião do Departamento de
Históriade 15/06/2022

Atenciosamente

P

Prof. Dr. Rui Luié Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP

Matrícula
304668

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

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

Telefones(19) 3521 1575 -- e-mail: historia@unicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
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INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAMP

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA

000080
Campinas, 16 de julho de 2022

Ofício DH .n9 024/22

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento, junto aos órgãos competentes, do relatório

e renovação na função de ProfessorColaborador de Ferrando Aüque(processo nQ09 P
17980/2018) a partir de 01/08/2022 por três anos.

Informamos que a solicitação foi aprovada em reunião do Departamento de
História de 15/06/2022

Atenciosamente

Prof. Dr. Ruí Luii Rodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP
Matrícu la

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(191 3521 1575 e-mail: hístoria@unicamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAECIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO
DE FILOSOFIA

000081
Campinas, 20 de julho de 2022

OF. DF/IFCH n9 23/2022

Ref.: Solicitação de vínculo no Programa de Pesquisador Colaborador
Senhora Direto ra

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a solicitação de vínculo no Programa de
f?çiqyiigdQI çplpbç?rqqç?r
de /vân/o l.open de .AzevedoJún/or, sob a supervisãodo Prof. Dr
Rafael Rodrigues Garcia, para o período 23/08/2022 a 19/11/2022

Informo que a referida solicitação foi aprovadacomo ad-referendumpelo
Colegiadodo Departamento.

Atenciosamente

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

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

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - Departamento de Filosofia -- Rua Cora Coralina, 100
CEP 13083-896, Campinas, SP, Brasil. Tel.:(551 9) 35211574 - Fax:(551 9) 35210121
e-mail: depfilo@.unicamp.br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTORIA

UNICAMP
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0D0082
Campinas, 16 de julho de 2022

Ofício DH .ng 026/22

Senhora Diretora

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

do vínculo de Pesquisador de Pós-Doutorado de Alexandre Almeida Marcussi, sob
supervisão do Prof. Dr. Robert Wayne Andrew Slenes, para o período de 22/08/2022 a

31/07/2023
Informamos que a solicitação foi aprovada ac/re/prende/m do Departamento de
História em.

Atenciosamente

/1

P
Prof. Dr. Rui LuasRodrigues

Chefe do Departamento de História
IFCH/UNICAMP

Matrícula
304668

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

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

Telefones(19) 3521 1575 - e-mail: historia@unicamp.br

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

000083
Campinas, 14 de julho de 2022

OF. DF/IFCH n9 25/2022

Ref.: Solicitação de Cancelamento de Vínculo no Programa de Pesquisador Pós-Doutorado
Senhora Diretora

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação na Congregação do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas, a solicitação de Cancelamento de Vínculo no Programa de Pesauisador

Pós-Doutoradode /vân/o l.opende .AzevedoJún/or, sob a supervisãodo Prof. Dr. Rafael Rodrigues
Garcia para o período 23/08/2022 a 19/11/2022
Informo que a referida solicitação foi aprovada pelo Colegiado do Departamento.

Atenciosamente

Marco Antonio Caron Ruffino

Chefe do Depto. de Filosofia/IFCH
matrícula 304612

llma. Sra.
Profa. Dra. Andréia Galvão
DD. Díretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Universidade Estadual de Campinas

nstituto 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: depfiío@.unicamp-br
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Setor de Publicações/Livraria

U lylCAMP

(,íênçías Humanas

000084
Campinas, 01 de julho de 2022

Of. Publicações n' 01/2022
lama. Sr.a

Profa. Dra. Andréia Galvão
Diretorado IFCH
UNICAMP
Prezada Diretora

Encaminho para aprovação da Congregação, o regimento interno da revista
RURIS - CERES, procedimento necessário para migração da revista junto a
ncubadora do Portal de Periódicos da UNICAMP.

Atenciosamente
lgor Santiago Raimundo

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP:13083-896
Telefones (19) 35211603 / 35211604

e-mail: pub ifch@unicamp br

000085
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]iEGIMENTO INTERNO

Lançada em 2007, a Runs é uma publicação semestraldo Centro de Estudos Rurais(Cores), do
instituto de Filosofia e Ciências Humanas(]FCH)

da Universidade Estadua] de Campinas

(Unicamp). O periódico resultou de uma iniciativa de docentese pós-graduandasdos programas
de pós-graduação em Antropologia Social, Ciências Sociais e Sociologia do IFCH, vinculados ao

CERES. A publicação recebe artigos originais produzidos em contextos nacionais e
internacionais que envolvam atores, instituições, práticas e modos de vida relacionadosao
mundo rural, abordando tanto questões relativas a dinâmicas de processos históricos, quanto
temas e questões que emergem dos processos sociais contemporâneos. Assim, a revista comporta

um arco temático substantivo composto por análises teóricas e etnográficas referentes a
processosde sociabilidade e identitários no mundo rural, questõesrelativas a meio ambiente e

territórios, relações de produção e trabalho, análises de políticas públicas, estudos sobre
movimentos sociais, Estado, e outros trabalhos que

interpelam ou abordam as próprias

categoriasdo 'rural', dentre outros temas. A revista, seguindo o caráter interdisciplinar do
CERES, publica trabalhos realizados no âmbito de diferentes campos do conhecimento das
Ciências Humanas e Sociais que dialoguem com as temáticas acima indicadas

Da Periodicidade

A Revista Runs

do Centro de Estudos Rurais (Cores) IFCH

Unicamp

mantém

periodicidade semestral, com publicações em março e setembro

Do Conselho Editorial:
O Conselho Editorial da Revista Runs é composto por pesquisadores e pesquísadoras ligados
a diferentes campos do conhecimento das Ciências Humanas e Sociais, oriundos de diferentes

países e de diferentes regiões do Brasil. Indicados pelo Comitê Editorial, os membros do
Conselho Editorial possuem trabalhos e pesquisas acadêmicas reconhecidas e de relevância na

área temática da revista. A permanência dos membros no Conselho não tem periodicidade
definida.

Proposta de Regimento Interno Runs

Revista do Centro de EstudosRurais- IFCH/Unicamp
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Do Comitê Editorial
C)Comitê Editorial da Revista Runs é composto por Ed/fores Cienfgicos, Edf/terei .4ssocíadose
.,4ssü/en/e.s
.Ed}/odiais.Os Editores Científicos, bem como os Editores Associados, são docentes
que atuam no desenvolvimento dos números e dossiês do periódico, e não possuem mandato
deHmido.Os e as editoras/es associadas/os poderão ser convidadas para organizar um dossiê ou

número específico da revista. Os Assistentes editoriais são fundamentalmente discentes dos
diferentes programas de pós-graduação do IFCH/UNICAMP e, eventualmente, bolsistas da

UNICAMP. São responsáveispor auxiliar a publicação e divulgação da revista, e também não
possuem mandato de.unido, sendo renovados periodicamente
4@ibl4içõç$ des Editores CientÍ$tcos

Coordenar e representar o Colnitê Editorial;
Gerenciar a produção e a distribuição da revista;

Zelar pelo património e pelo nome da publicação;
Estabelecer contatos periódicos com o Conselho Editorial, com vistas a receber avaliação e
sugestões;

Gerir, junto com os AssistentesEditoriais, o corpo de pareceristas''ad-hoc'', mantendo listagem
atualizada e pertinente;
Manter banco de tradutores, revisores e gráficos especializados;

Elaborar,junto com todo o Comitê Editorial, projetos de .Rnanciamento
e prestaçõesde contas
para os órgãos de fomento;

Responder pela Revista e seus financiamentos junto à Direção do Instituto de Filosofia
Ciências Humanas da UNICAMP:
Preparar os relatórios para os órgãos externos de avaliação, conforme solicitação das instâncias
superiores

Aüibuições dos Edit07es assocl.idos

Zelar pelo património e pelo nome da publicaçãol
Zelar pelo banco de dados referente ao corpo de pareceristas"ad-hoc'' indicados pelo Comitê
Editorial
Elabora, junto com os Editores Cientíâcos, o orçamento e os relatórios anuais de prestação de
contas, a serem apresentados ao Diretor do IFCH;

Elaborar, junto com os Editores Científicos, projetos de financiamento e prestaçõesde contas
para os órgãos de fomentou

Proposta de Regimento Interno Runs

Revista do Centro de EstudosRurais- IFCH/Unicamp
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Preparar,junto com os Editores Científicos, os relatórios para a os órgãos externos de avaliação:
conforme solicitação das instâncias superiores
.A!!.l:b34ições
dos :Assistenteseditoriais
Exercer a função de secretariado da Revista
Cuidar, junto aos Editores Científicos, da periodicidade, avaliação e circulação da revista;

Cuidar do recebimento de artigos para publicação e da distribuição para pareceres, conforme
indicação do Comitê Editorial;
Assistir a produção e a distribuição da revista;
Cuidar da divulgação e das Redes Sociais da revista;
Da Produção
A Runs - Revista do Centro de Estudos Rurais(Cores) é organizada e produzida pelo trabalho

conjunto dos Editores Científicos, Editores Associados e AssistentesEditoriais. Os membros

do Comitê editorial poderãocriar e encerrarseções,mudar a periodicidadee o formato
apresentadono periódico, desde que respeitados os critérios de sua indexação.

A Revista segue as norjmasde publicação da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e considera os critérios dos órgãos avaliadores

Os números podem ser compostos por dossiês temáticos, por artigos de demanda,resenhas,
ensaios, entrevistas, notas de pesquisa e outras produções textuais. A Revista aceita artigos
preferencialmente ein português, espanhol e inglês, e em casos excepcionais, analisados pelo

comitê editorial, poderão ser publicados manuscritos em outras línguas. Os artigos científicos
e ensaios originais podem conter até 6,000 palavras(incluindo

tabelas, imagens e reíêrências

bibliográficas) tanto as resenhas,como as notas de pesquisapodem conter até 2,000 palavras.
Nas notas de pesquisa, os/as autores/as apresentam hipóteses, progressos ou dificuldades de

pesquisas em andamento, com análise de fontes, métodos e técnicas utilizados, e os
desdobramentos inesperados ou antevistos nas suaspesquisas
Demais normas para submissão de artigos e outras produções textuais, bem corno os critérios
rigorosos de avaliação por pares estão descritos no site da revista.

Proposta de Regimento Interno Runs

Revista do Centro de Estudos Rurais- IFCH/Unicamp
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A critério dos Editores Científicos, a Runs pode publicar números especiais,fora da
periodicidade, desde que diga respeito a assuntos de relevância que justifique tal publicação.

Da Circulação
A Runs é um periódico

de Acesso Aberto,

mantém sua circulação online gratuita

imediatamente após a sua publicação, sem custo para o usuário ou sua instituiçãoi. A Política

de AcessoAberto visa a ampladivulgaçãodo conhecimento
científico ao público. Está
disponível em sitas, basesde dados da área de Ciências Sociais e diretórios de indexação
promovendo assim,a máxima divulgação e circulação entre os pares.
Do Financiamento:

A RevistaRuns conta com o Êlnanciamentodo Instituto de Filosofia e CiênciasHumanasda
Universidade Estadual de Campinas e com o apoio de produção do Setor de Publicações do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanasda Universidade Estadualde Campinas.

l A .Rz/rfs está disponível em:
pode ser feito através do e-mail: ruris@unicamp.br
:;:;:;:;::;;::::

:

:;::

ue/arcllive. O contato

=: :=--

Propostade Regimento Interno Runs

Revista do Centro de EstudosRurais- IFCH/Unicamp
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UIUICAMP

w.

Setor de Publicações/Livraria

c Ciências rlumana$

00Q089
Campinas, 21 de julho de 2022

Of. Publicações n' 02/2022
lama. Sf.a

Profa.Dra. Andréia Galvão
Diretorado IFCH
UNICAMP

Prezada Diretora

Encaminho para aprovação da Congregação, o regimento interno da Rev/sfa
de Estudos Filosóficos e Históricos da Antiguidade - (CPA), procedimen\o
necessário para migração da revista junto a incubadora do Portal de Periódicos
da UNICAMP

Atenciosamente
lgor Santiago Raimundo

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones j191 35211603 / 35211604 e-mail: pub ifch@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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REGIMENTO INTERNO

A. Revista de Esta4dosF'ilosó$cos e Históricos da Ántiguidade* cubata denon\\nada
.Bo/e/ín?do CIFH,é uma publicação online, vinculada ao Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH) da Universidade Estadual de Catnpinas (UNICAMPI. Desde sua
fundação(] 995), o CPA(Centro

de Estudos e Documentação sobre o Pensamento Antigo

Clássico, Helenístico e sua Posteridade Histórica) carrega consigo uma proposta

interdisciplinar, e que congrega,entre outros, estudos das áreasde Filosofia Antiga:
Letras Clássicas,História Antiga e Arqueologia Clássica.Anualmente,a revista é
publicada de maneira digital e integra o grupo de publicações do IFCH/Unicamp.
DA PERIODICIDADE
A Revés/a de Esfz/dói Ff/os( /ices e Hlófórícos da 4nfíguídade possui periodização
semestral, e suas publicações destinam-se à divulgação de artigos originais, traduções,
resenhas e documentos, antigos e modernos, sobre estudos ülosóflcos e históricos a
respeito da Antiguidade, redigidos em qualquer língua moderna de difusão científica.

DO CONSELHOEDITORIAL NACIONAL E INTERNACIONAL
O Conselho

Editorial

da Revísra de Exfzfdoó' FÍ/oó'(ê#cos e Hzsfórzcos dcz .4nffgzfz'ande

integra docentes e pesquisadores/as,estudiosos da Antiguidade, atuantes no Brasil e no
exterior. Em geral: tratam-se de investigadores/as reconhecidos por seus respectivos

trabalhos e publicações científicas no âmbito dos Estudos Clássicos. Os membros do

ConselhoEditorial são selecíonadospela ComissãoEditorial. Sua permanêncianesta
função não está atrelada a nenhuma periodicidade específica, podendo sofrer alterações
conforme as necessidades e/ou interesses da Revista.

DOS EDITORES CIENTÍFICOS

Os Editores Científicos da Revista de Estudos Fiíosó$cos e Históricos da Antiguidade são,
também, docentes do ]nstituto de Fi]osofia e Ciências Humanas (]FCH/UNICAMP), do
Instituto de Estudos da Linguagem(IEL/UNICAMP)
e demais universidades do país, tais
como: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Universidade Federal de Pernambuco(UFPE), PUC Minas, entre outras

ATRIBUIÇÕES OOS EDITORES

Coordenar e representar o Conselho Editorial;

Manter-se em diálogo permanente com o Conselho Editorial, visando à obtenção de
informações, avaliações e sugestões de natureza científica e editorial;
Administrar,

com pertinência,

o grupo de pareceristas

ad./zoc da .Revés/a de .Es/z/dos

FiLosó$cas e Históricos dcxAntiguidade',

Regtmewm \wht\RÜ- Revista de EsttEdosFilosó$cos e Hls Óricos da Anligiiidade

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Revistade Estudos
Filosó$çose Históricos
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lidar
guíaaae

000091
Zelar pelo nome e património científico da publicação, atentando, entre outras coisas, ao
cumprimento de sua periodicidade, avaliação e circulação;
Elaborar, junto ao Conselllo Editorial, eventuais projetos de financiamento e prestação de

contasjunto aos órgãos de fomento que possamcolaborar com a Repisra de Es/Nãos
F ilosó$cos e Históricos da Antiguidade

Responder, junto à Direção do IFCH, pela Revista de Estudos /'z/oscigicos e JDsfórfcoó' da
Anügu.idade.

Elaborar relatórios para órgãos internos e externos de avaliação da publicação.
ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO EDITORIAL

Gerenciar os processos subjacentes à elaboração e posterior publicação da .Repisfade
EstudosF !osó$cos e }iisíóricos da Antiguidade',
Zelar pelo banco de dados dos pareceristasad-/zocda Revistade Es dos #'í/osó$cose
Históricos da Antiguidade..
Cuidar do recebimento de artigos para publicação e posterior distribuição para os
pareceristas,conforme indicação do Conselho Editorial;
Manter banco de tradutores, revisores e gráficos especializados;
Elaborar, junto com os Editores, eventuais projetos de .6nanciamentoe prestações
de contas para os órgãos de fomento;
Preparar,junto com os Editores, os relatórios para a os órgãos externos deavaliação
sempreem cumprimento à solicitação das instâncias superiores.
DA PRODUÇÃO

A produçãoda Revés/ízde EsízfdosFf/os(i/ices e ] ó'íórícosda Jnrigufdade é resultante
do trabaljlo conjunto dos Editores(Editor-chefe e Editor associado),Comissão e
Conselho Editorial, membros da Editoração Eletrõnica e do Setor de Publicações do
IFCH/Uniçamp. Em geral, a Revista segue as normas estabelecidas pela ABNT(NBR
6023 e NBR 10520): também em consonância caiu eventuais exigências dos órgãos
internos e externos, de avaliação. Em cada número, a revista apresentaartigos(atrelados
a eventuaisdossiêstemáticos ou publicações independentes),resenhascríticas de livros
publicados

no Brasíl e no exterior,

bem como ensaios, entrevistas e traduções de

documentos antigos ou modernos referentes à Antiguidade Clássica. Também em
consonância com as exigências dos órgãos a\ alia dores, a Revzszade Es/MãosFÍ/osc{/ic06
e

Jãsfóríco.ç

da

.Xnz'igzzidade confere

os

créditos

aos/às

autores/autoras

e

colaboradores/asde cada volume publicado. A publicação aceita textos em língua
portuguesa,

espanhola,

httus://ois.ifch.unicamp.b!

italiana,

alemã

e

inglesa:

as

-Direi)'iões

pa/'a

os

az/f07"es

. Conforme já mencionado

a. tenista de Estudos Fil.osó$cos e Históricos da .Antiguidade conta. c,om o apo'la
permanentedo Setorde Publicaçõesdo IFCH/Unicamp.

Re©tmetlto\eterno - Rel'iscade EsítídosFiiosiá$cos e Históricos da Antigttidack

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

invista de Estudos
:ilosóficos e Histórico:

aaAntiguiaaae
W

ICmdPFnU

0000S2
DA CIRCULAÇÃO

$. Re'pistade EstudosFilosó$cos e Históricos da Antiguidade ençanxa-se em Àçessa
Aberto,

disponível

em

website

próprio

no

formato

de

Ope/z

./ozrrna/

5Ü,s/e/lz

(
). Tal condição almeja ampla
divulgação de seu conteúdo, no Brasil e no exterior, de maneira igualitária e democrática
Anualmente, a publicação encontra-se incubada no site de Revistas do IFCH/Unicarnp
). A

publicação

também

tem

sido

indexada em bases de dados e em redes sociais

DO FINANCIAMENTO

b,, Revista de Estudos Fitosó$cos e Históricos da Antiguidade canta com supor
financeiro do Instituto de Piloso.Rae CiênciasHumanas da Universidade Estadual de
Campinas.
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E-mail de Unicamp - Conselho FAEPEX Indicação Representante Docente

U :y: CAh4P

Nilton lesar Betanho <atu-ifch@unicamp.br>

Conselho FAEPEX Indicação Representante Docente
l mensagem

21 dejulhode 202209:50

FAEPEX PRP <faepex©Zunicamp.br>
Cco: atu-ifch©iunicamp.br

Cidade Universitária "Zeferino Vaz

21 de julho de 2022

Of.PRP/FAEPEX CIRC. O1/2022

000093

limo(a). Sr(a). Diretor(a)
Com base na DELIBERAÇÃO CONSU A-24, de 30 de setembro de 2003, bem como sua
reformulação por meio da DELIBERAÇÃO CONSU-A-12, de 28 de outubro de 2010, que cria a
estrutura o Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão (EAEEEX), solicitamos que a
Unidade encaminhe, no máximo, até o dia 22 de agQsllQp.f., a indicação de seu representante

docente que comporá a nova gestão do Conselho de Orientação do FAEPEXe que:
consecutivamente, será submetido ao Conselho Universitário

A..!Dd.!QêÇãQ..poderá
ser uma reconducão do docente+deyQtá pâ$s3Loela CongrgggçãQ
da Unidade.
[)e acordo com o que delibera o Art. 6', $ 11,incisa ]], da primeira deliberação supra
mencionada, o mandado dos membros docentes junto ao Conselho de Orientação do FAEPEX
é de dois anos, e devido ao término do mandato do Conselho atual estar próximo, aguardamosa
indicação para darmos prosseguimento dentro do tempo hábil.
Atenciosamente

Prof. Dr. Jogo Marcos Travassos Romano
Pró-Reitor de Pesquisa
UNICAMP

https://mail.google.com/maí l/u/0/?i k= ll 46be4320&vie\

:pt&search=all&permthid=th read-f%3AI 73896666 1071816350&si tpl=msg -f%3A1738966 .
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000094
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRAOUAÇÃO

DELIBERAÇÃO

CPGAFCH 145/2022

A COMISSÃOOE Pós-GKAouAÇÃo oo INsnTUTO OE Fn.OSOnA E CiÊNciAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE
EsTAouAt DE CANIPINAS,em 27 de junho de 2022, aprova ad réáere/zdzlz o
credenciamentoda Profa. Daniela Xavier Haj Mussi como colaboradora do Programa de PósGraduação em Ciência Política, para ministrar aulas e orientar.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERAL,DO DE CAS'TRO
COORDENAOORAOE PÓS-GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATI{ÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
nformar código 39503A6A FAI 5421 1 8FAEC6EE 12A3DI DO

000095
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS IIUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

DELIBEjiACAO CPGnFCH 149/2022

A COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃOOO INSTnUTO DE Fn,OSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS DA

UNIVERSIDADE
EsrAouAL nE CAMPINAS,
em 14 de julho de 2022. aprovaad r áerendüma
subcomissão do Programa de Pós-Gradaução em Ambiente e Sociedade: Profa. Ana Pauta
Bortoleto, Profa. Aline Vieira de Carvalho, Profa. Cristiana Simão deixas, Prof. Marko Synésio
Alvos Monteiro, Profa. Cena Resina Tomiko Futemma(suplente), Prof. Roberto Luiz do Campo

(suplente),Jamila Paula Jardim(representantediscentetitular). Jogo Victor Martinelli
(representantediscente suplente), a partir de 01/08/2022, pelo período de l ano

PROFA. DRA. BÁRBARA GER,àLDO DE CASTRO
COORDENADORA OE PÓS-GRAOUAÇÃO

UNICAMP/IFCH

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unícamp.br7verifica
nformar código 32785603 6D6B4E32 ACOCB97C 9B92DB6D

- MATRÍCULA 307053
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UlylC.AMP
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c C.íancíaõ Humanas

Campinas, 11de julho de 2022

000096
Documento:

Ofício IFCH/DH n' 022/2022

Interessadas

PATRÍCIADA SILVOREISPARQUES

Assunto:

Admissãode Docente em Caráter Emergencia

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas,a admissão em caráter emergencial, por tempo determinado,
da Profa. Dra. Patrícia da Silvo Reisparques aprovada em 2' lugar no Processo
Seletívo Sumário para Professor Doutor. no nível MS-3.1, em regime de RTP,na área

de Teoria da História, Disciplina HH-910 - Tópicos Especiaisem Teoria da Histórial.

o': Difetórà
IFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

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

e-mail: dirifchG$.uniçainp.br
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTORIA

UNICAMP

00009?
Campinas, 16 de julho de 2022

DH .ne 022/22

Senhora Diretora

Vimos solicitar o encaminhamento à Congregaçãoda nomeação de Patrícia da Salva
ReisMarquei, segunda colocada no processo seleüvo sumário para contratação emergencíal,

por tempo determinado, de ProfessorDoutor, no nível MS-3.1,em RTP(Regime de Turno
Parcial-- 12 horas semanais), da Carreira do Magistério Superior, pelo regime da Consolidação
das Leis do Trabalho , vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos do $13 do

artigo 40 da Constituição Federal, por um período de l (um) ano, na área de Teoria da História,

para a disciplina HH910 - Tópicos Especiaisem Teoria da História 1, do Departamento de
História jprocesso 09 P 20420/20211

A nomeação justifica-se devido à demissão do professor Fernando Seliprandy
Fernandes, primeiro colocado no referido processo seleüvo, em 14 de julho de 2022, conforme

página46 do DiárioOficial do Estadode São Paulode 16 de julho de 2022
Informamos que a referida solicitação foi aprovada ad refprendum do
Departamento de História

Atenciosamente

Prof. Dr. Rui Luis;Rodrígues
Chefe do Departamento de Hist
IFCH/UNICAMP

304668

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

Cidade Universitária Zeferlno Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP CEP:13083-896

Telefone j19) 3521 1575 e mail: historla@unícampbr
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
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UlylCAMP
Ciências Human

Campinas, 0 1 de julho de 2022

000098
Documento:

Ofício IFCH/DA n' 026/2022

Interessada:

JOANA CABRALDE OLIVEIRA

Departamento

Antropologia
Relatório Periódico de Atividades Docentes

Assunto:

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o relatório periódico de atívidades docentes da Profa. Dra.
Joana Cabral de Oliveira,junto ao Departamento de Antropologia, referente ao
período de 01/5/201 9 a 30/4/2022.

P Fofa. Dra.

Difetóra
IFCH/ UNICAMP

Matrícula 295648

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

(19) 3521 1579/ 1581 e-mail: dirihh@unicamp.br

gb.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE ANTROPOLOGIA

UNICAMP

000099
Campinas, 30 de junho de 2022

Ofício DA/IFCH

Ho 026/2022

ilha. Sra.

Prosa.Dra.Andréia Galeão
Dirátara - IFCH
UNICAMP

Encaminho para apreciação da Congregação do IFCH, os pareceres da Coordenação de
Graduação em Ciências Sociais/IFCH, elaborado pelo Prof. Dr. Christiano Key Tambascia, da Comissão

de Pós-Graduaçãodo Programa de Pós-Graduaçãoem Antropologia Social/IFCH,elaborado pela Profa.

Dra. Nashieli Loera e do Departamentode Antropologia/IFCH,elaboradopelo Prof. Dr. Antonio
Roberto Guerreiro Júnior, referentes ao Relatório de Atividades Docente (RAD) apresentado pela Profa
Dra. JOANA CABRAL DE C)LIVEIRA, correspondente ao período de 01/05/2019 a 30/04/2022.

Agradeço e aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração

Cordialmente

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100-- Campinas/SP-- CEP: 13083-896
Tele6oncs(19) 3521 1572 e-mail: datltropo@unicanlp.br
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Comentários
A docenteJorna Cabral de Oliveira apresentourelatório de atividadesque expressaa excelência
acadêmica desempenhada nos últimos 3 anos. No âmbito da graduação, é importante destacar o

oferecimento de disciplinas obrigatórias e eletivas para o curso, tanto no período notumo como

diurno, indicando equilíbrio das atiüdades docentes.Ministrou uma disciplina fundamentalpara
todo o curso de Ciências Sociais,Antropologia 11,por duas vezes,além de ter oferecido eletivas
sobre temas contemporâneos de grande relevância académica e social. Além disso, ofereceu diversas
disciplinas abortar por demanda para pesquisa. Orientou, ainda, 10 bolsistas do programa de auxílio

didático(PAD) e 5 bolsistas do programa de estágio docente (PED). Orientou duas monograülas
defendidas no período, bem como organizou 16 eventos acadêmicos para graduação e pósgraduação. Destaca-setambém o oferecimento de uma disciplina para alunos indígenas na Unicamp,
atividade fundamental para o recebimento destes estudantes em um momento em que sua inserção na

universidadeainda é recente.Ainda no âmbito da graduação,orientou 5 pesquisasde Iniciação
Científica(sendo 4 com balsas PIBIC e l com bolsa FAPESP). Chamaatençãoa capacidadede
articular ensino e pesquisaem graduaçãocom o engaJamentode estudantesem áreasde trabalho da
docente, sobre conhecimentos tradicionais e questões ambientais.

No âmbito da pós-graduação, é preciso destacar sua atuação docente, mas sobretudo administrativa,
como coordenadora do programa de pós-graduação ein antropologia social por 32 meses(e. assim.

responsávelpela organização dos seminários mensais Quartas de Antropologia, bem como pela
elaboração de 2 relatórios CASES - atividade essencial ao programa e que foi diâictiltada
sobremaneirapela pandemia e pelo atual contexto político). Consta que uma dissertaçãosobre sua
orientação foi concluída no período e ainda estão em andamento 7 orientações de doutorado e 2 de

mestrado (muitas das quais cola financiamento de agências de fomento)

mostrando que tem se

enganadoativamentenas atividades de orientação, nas áreas de etnologia, antropologia da ciência e
tecnologia e questõesambientais(ou seja, atuante em uma perspectiva interdisciplinar fundamental

para a instituição em que trabalha). Participou de 31 bancas(de qualiâcações e defesas,de
doutorado ou mestrado, na unicaínp ou fora, bem como de processos seletivos). Como coordenadora

do PPGAS, em contexto de grandes desafios, conseguiu implementar uma série de políticas
acadêmicas importantes para o acolhimento e suporte aos estudantes de pós-graduação - o que
merece imenso reconlaecimento institucional

Rclatório dc Atividadcs Docente
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No âmbito da pesquisa, as atividades da docente também merecem destaque. Publicou no período 8

artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais, bem como apresentoudiversostrabalhos
em eventos científicos. Chama atenção, ainda, a publicação de 6 capítulos de livros, a organização

de 2 coletânease de l dossiê em periódico (uma das coletâneasmereceua outorga de prêinio
internacional de reconhecimentoacadémico). A produção científica da docente no período é
extraordinária e merece destaque

Chama atenção a atuação da docente em atividades de extensão, sobretudo às relacionadas à
implementação de currículos de licenciatura para estudantes indígenas no estado de São Paulo.
Também organiza atividades voltadas ao cinema indígena, na busca de alargar o debate cultural e
político das populações originárias no Brasil. Em relação às atividades administrativas, além da
mencionada gestão na coordenação do PPGAS, a docente integra a Comissão de Património
Genético da Unicamp. Por sua dedicação à pesquisa,ensino e extensão,recomenda-sea aprovação
do presenterelatório

CHRISTIANO KEYTAMBASCIA
IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

Relatório dc Atividadcs Doces
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Conclusão: .Aprovado

Comentários
O relatório de atividades apresentado pela professora Joana Cabral de Oliveira demonstra a

qualidade da sua atuação na Pós-graduação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,

contribuindo de maneira significativa na docência, em atividades de pesquisaa nível
nacional e internacional, orientações e fot-mação de pesquisadores,assim como seu
envolvimento e dedicaçãoem atividades administrativas e de gestãona pós-graduação. No
concernenteao programa de Pós-graduaçãoem Antropologia Social no qual a docente é
professora pemlanente, sua contribuição no período foi sem dúüda consistente e expressiva.

Durante o período, a professora Joanateve uma intensa participação como membro titular
em 29 bancas de qualificação e defesa de trabalhos de mestrado e Doutorado dentro e fora
da Unicamp, em banca de seleção para o ingresso à pós-graduação e banca de avaliação
para convalidação de estudos, tendo presidido sete delas. Participou também ativamente na
organização de 18 eventos vinculados à pós-graduação, dentre eles, conferências,
coordenação de simpósios, amostras de filmes e palestras. Vale destacar sua atuação na

coordenação das "Quartas de Antropologia", seminários mensais do PPGAS. A
organização destes seminários é de responsabilidade do coordenador do programa. A
professora Joana esteve neste cargo durante dois anos e oito meses, entre agosto de 2019 e
abril de 2022 contribuindo de maneira significativa para o envolvimento dos pesquisadores

de pós-doutorado
vinculadosao Departamentode Antropologiac ao PPGAS,na
organização dos seminários. Como parte da sua atuação na coordenação do programa
destaco também o incentivo da professora Joana à pesquisa entre os e as alunas, e do

programa de maneira geral, abrindo editais específicos para ânanciamento de trabalho de
campo, e a ênfasedada também a democratizaçãodo conhecimentoproduzido no PPGAS,
incentivando também a publicação de resultados de pesquisa e das revistas acadêmicas
editadas por docentes e estudantes do programa para as quais destinou parte dos recursos
disponíveis do PPGAS. Boa parte da sua atuação a frente da coordenação do programa foi
realizada na fase crítica da pandemiada Covid-19, contexto no qual teve de ser repensadoa
gestão científica do programa e suas atividades adaptadas ao modo on-linfa, tarefa que Jorna
realizou com excelência e compromisso, junto com suas atividades de pesquisa e docência.

Relatório dc Atividadcs Docente
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A decente tem se destacado também pelo seu comprometimento com as atividades de
docência na pós-graduação,já seja ministrando disciplinas da grade obrigatória, eletivas,
propondo novas disciplinas, incentivando a fonnação de novos pesquisadores,dedicando

horas extraclasseao atendimentode alunos e de supervisãode estágiosde docênciae
participando como membro das comissõesde seleção do PPGAS. No período foi
responsável por 7 disciplinas na pós-graduação, ministradas para um total de 156 alunos em
12 tun-nas. Em duas ocasiões ülcou responsável pela disciplina obrigatória de mestrado e

Doutorado, "Seminários de Projetos e Emografla" (HS965 e HS966). A docente tem
proposto também disciplinas eletivas cuja temática dialoga com seu campo de pesquisa, que

relaciona de maneira original temas da antropologia da ciência, meio ambiente e povos
tradicionais. Vale mencionar que a docente atumem duas linhas de pesquisa do PPGAS
Etnologias e Antropologia e Etnografia do conhecimento, nas quais orienta um total de 9
pesquisas de mestrado e doutorado. Como parte da sua labor docente, ela âlcou responsável
pela supervisãode cinco estudantesque realizaramestágio PED nas disciplinas sob sua
responsabilidade na graduação. Esta articulação da pós-graduação com a graduação na
afiação da docente também é digna de nota, pois diversos estudantesque realizaram
iniciação cientíâca com Joana têm se integrado ao PAGAS com pesquisas inovadoras.

Além da orientação específica de pesquisasde mestrado e doutorado, se destaca o
envolvimento de Joana em proletos e pesquisas que articulam redes de pesquisadoresde
diversos níveis de fon:naçãooriundos não só de outras instituições do Brasil e do exterior,
mas também de outras áreas do conhecimento. No período, a docente coordenou cinco
proletos de pesquisa cujos resultados são expressivos e podem ser conferidos em seis artigos
em veículos de circulação intemacional, duas publicações nacionais, seis capítulos de livros,

um dossiê de revista especializada organizado e duas coletâneas de livro organizadas
também por ela. A produção em publicações da docente está, portanto, muito acima da
média da unidade. Um dos livros ''nozes l,'ege/afs'' publicado por uma reconhecida editora
na área e traduzido ao francês obteve o prémio da Societé des Americanistes, Museé du
Quais Brandy em 2021

Finalmente, destaco a atuação comprometida da professora Joana em ações para
institucionalizar, no âmbito da universidade, demandas de povos indígenas, seja
contribuindo para a criação de uma licenciatura indígena, na produção de proletos
pedagógicos, representando a Unicamp no Conselho estadual dos povos indígenas ou
inclusive implementando ações dentro da pós-graduação para o acolhimento dos estudantes
indígenas.

Relatório dc Atividadcs Doccntc
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Como parte da sua gestão na coordenaçãodo PPGAS, além do esforço realizado co

relação à comunidade indígena, a docente também esteve à frente da implementação das

cotas de pessoastrans, tornando o programa de Antropologia, o primeiro da Unicamp, a
contemplar ações especificas de ingresso na pós-graduaçãopara esta população. Neste
período, também, graças a atuação da docente houve uma mudança significativa na política
de implementação de bolsas no programa, o que pemlitiu mecanismos de avaliação mais
claros e transparentes e com base numa análise socioeconómica dos ingressantes.

O conjunto de atividades desenvolvidas pela docente demonstram uma continuidade da sua

trajetória intelectual, da sua produção científica e a excelência da sua trajetória intelectual,
mas principalmente seu compromisso com o Programa de Pós-graduação em AJatropologia

Social e com a universidadepública e socialmentereferenciada.Pelas razões acima
expostas recomendo enfaticamente a aprovação do relatório de atividades da docente
referente ao período 201 9-2022.
Atenciosamente. Prosa. Dra. Nashieli Logra

NASHIELI CECILIA RANGEL LOERA

IFCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

Relatório dc Atividadcs Docente
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000i05

Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O relatório da Profa. Joana Cabral de Oliveira demonstra um intenso comprometimento com todas as
instâncias de atuação docente: ensino, pesquisa, extensão e administração. Como os pareceres da

Comissão de Graduação e da Comissão de Pós-Graduação deixam claros, Joana ofereceu um
número muito expressivo de disciplinas obrigatórias e eletivas nos diferentes níveis de ensino. Foram

4 turmas de graduação e 12 de pós-graduação,atendendo a um total de 283 alunos. Tem orientado
de forma constantepesquisas de IC (6), Mestrado (3) e Doutorado(7), e a procura por sua orientação

na pós-graduaçãoé um resultadodo reconhecimentoda docente em sua área. Quantoà produção
centíflca, é importante destacar como seus indicadores de publicação se sobressaem quando
comparados às médias da unidade, o que é especialmente significativo considerando-se o período da
pandemía, que afetou severamente nossas condições de trabalho, e o fato da docente ter coordenado.

na maior parte deste período, o PPGAS/IFCH. Sua dedicação à administração é evidenciada pela
excelência com que conduziu a gestão do PPGAS durante a pandemia, o que implicou em buscar
soluções práticas para a multiplicidade de problemas que surgiram entre docentes e discentes e
encontrar as melhores alternativas para o uso dos recursos financeiros. Também coube à profa. Joana

conduzir as etapas mais importantes para avaliação periódica do programa pela CAPES, algo que
também foi imensamente complicado pela pandemia e pelo contexto político. Por fim, a docente
também se dedicou à extensão, desenvolvendo projetos envolvendo povos indígenas com benefícios
em diferentes escalas, que vão desde a comunidade de estudantes indígenas da Unícamp até o nível
ua

Em suma, o relatórioevidenciaque a docenteteve um desempenhoexcepcionalno período
destacando-se em todas as suas áreas de atuação. Pelo que foi exposto, recomendo enfaticamente a
aprovação do relatório apresentado pela Profa. Joana Cabrasde Oliveira

ANTONIO ROBERTOGUERREIROJUNIOR
[FCH/DA - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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000106
Documento:

OfícioIFCH/DCP
n' 0] 5/2022

Interessado:

ANDREKAYSELVELASCO ECRUZ

Assunto :

Relatório Periódico de Atividades Docentes

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o relatório periódico de atívidades docentes do Prof. Dr. André

Kaysel Velasco e Cruz, junto ao Departamento de Ciência Política, referente ao
período de 01/4/2019 a 31/3/2022.

bifêtórà
IFCH/ UNICAMP

Matrícula295648

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

(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch@lunicamp.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO
DECIENCIA POLITICA

UNICAl\4P

nstituto Je
e C.íõncías flumanas

Campinas, 22 de junho de 2022

00010 '7

OF. DCP/IFCH ng 015/2022

llma. Sra
Profa. Dra. ANDRÉIAGALVÃO
DD. Díretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
UNICAMP

Senhora Diretora
Solicito a V.Sa., providências necessárias para que seja

encaminhado junto aos órgãos competentes o Relatório de Atívidades Docente,

do Prof. Dr. ANDREKAYSEL
VELASCO
E CRUZno períodode IÇ/04/2019a
31/03/2022, o qual foi aprovado em reunião de departamento, no dia 15 de
junho do corrente.

Atenciosa mente

Prof. Dr. Andrei Koerner
Chefe de Departamento da Ciência Política
IFCH/UNECAMP

Matr. 28539-4

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP CEP:13083 896
Telefones(19) 3521 1573 e-mail: cpolitic@unicamp-br
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PARECERDA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
Conclusão: .Aprovado

Comentários
O Relatório de Atiüdades Docente de André Kaysel Velasco e Cruz evidencia suaimportante
dedicação ao IFCH, e à Unicamp, entre abril de 20 19 e março de 2022. Este parecer se voltará para
suasatividades ligadas ao Curso de Graduação em Ciências Sociais.
No que se refere à docência, durante o.período o docente manteve um ritmo estável de oferecimento
anual da disciplina obrigatória para a ênfase A;B Bacharelado em Ciência Política, "HZ447
Política IV -- Tradições do Pensamento Político''. Cabe destacar que o docente ofereceu sempre as

duas temas dessadisciplina(A e B, uma no período integral e a outra no notumo), sempre no segue
do semestredo ano. Além disso, o docente também ofereceu no período as disciplinas eletivas
HZ940-A Estado, Nação e Nacionalismo"(primeiro oferecimento pelo docente no IS2021);

HZ640-A PensamentoPolítico Brasileiro"(oferecida no IS2020); e "HZ945-A

Leihlra Dirigida

ein Ciência Política I"(disciplina de orientação oferecida no 2S2019). Nota-se, assim, que o docente
permaneceu ativo como docente na graduação durante todo o período deste relatório
No que se refere a atividades de orientação, além da disciplina HZ945 já mencionada acima, o
docente também orientou: uma Monograâta de Graduação vinculada à disciplina "HZ701-K --

Monografia ein Ciências Sociais 1" no 2S2021(primeira orientaçãodo tipo pelo docente,como
explicitado ein seu comentário ao item 1.2.5); um bolsista de Treinamento Técnico Nível l(TTI)
ligado ao seu projeto FAPESP("Entre a nação e a contra-revolução: circulação e tradução do

anticoTnunismono Brasil, Cllile e Paraguai(1959-1979)"); e 7 Iniciações Científicas(ICs) sendo5
concluídas(todascom Êinancialnento,sendo l SAE, l FAPESP e 3 PIBIC/CNPq) e 2 em andamento
(ambas com ânanciamento PIBIC/CNPq). No caso de orientações ligadas à docênicia, o docente
orientou 4 PEDE(3 deles ein turmas notumas) e 4 PADs(2 deles em turmas notumas) no período
Em seu comentário ao item 1.2.3, o docente destacou que, por ser "pessoa com dcütcieAncia visual, o

concurso dos monitores tende a ser de grande importaAncia para contomar problemas de
acessibilidade e auxiliar na organizac,a-.o dos cursos:

No que se refere a proJetos,o docentelistou o prometo"EsquerdasLatino Americanas: classe povo e
a-.o" ]lo item 1 .3.2, como prometode ensino sem ülnanciamento vinculado à Graduação
Por üm, no que se refere a atividades administrativas, cabe destacar a atuação do docente, desde01
/03/2019 até o presente, como Representantedo Departamento de Ciência Política na Comissão de
Graduação. Nesta função o docente tem se mostrado bastante comprometido com o Curso,

participando das deliberações,traballlando em comissõesespeciaise contribuindo com as iniciativas
e tarefas da Coordenação. Isso apenasconünma o "gosto" que, em sua Autoavaliação(item 1.7), o
docente a6nma ter "pela gradual,a

si, aAmbito fundamental da atuac,a

enquanto docente no

ensino superior
Pela sua destacadae multifacetada dedicação à Graduação durante o período, recomendo
enfaticamente a aprovação do relatório.

PEDRO PEIXOTO FERREIRA

IFCH/DS - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: ,Aprovado

Comentários
O docente está credenciado como docente permanente do PPGCPdesde 2017. No
período ao qual se refere seu atual Relatório de Atividades Docentes, ministrou a
disciplina CP015 Seminário Avançado em Ciência Política. obrigatória do curso de
Doutorado do PPGCP.Não teve nenhuma dissertação de Mestrado defendida no
período, mas teve uma tese de Doutorado defendida. Importante ressaltar que a tese
Navegar no Atlântico contra a maré: a Fundación Internacional para la Libertad e a
agenda liberal ofensiva na Améríca Latina (2002-2016), de sua orientanda Mana Julga
Gimenez, recebeu indicações para publicação e premiações pela banca examinadora, e
foi recentemente inscrita para concorrer ao prêmio oferecido pela AssociaçãoLatinoamerlcana de Ciência Política (ALACIP).Além disso, o docente tem cinco orientações de
Mestrado e duas de Doutorado em andamento, sendo cinco delas com bolsas CNPq ou
CAPES.Importante mencionar que, no período sob avaliação, o docente manteve maior
dedicação

ao ensino

de graduação,

mas com efeitos

visíveis

em sua atuação

no PPGCP,

já que dois de seus atuais orientandos de Mestrado foram seus orientandos de
Iniciação Científica
Nessesentido, destacamos a participação do docente na recente reestruturação e
consolidação da linha de pesquisa de teoria e pensamento político do PPGCP,por meio
de sua inserção na graduação, no Laboratório de Pensamento Político (PEPOL)e no
Centro de Estudos Marxistas (CEMARX)
O docente tem participado ativamente de bancas de avaliação de trabalhos de
Mestrado e Doutorado dentro e fora do PPGCP,além de ter promovido eventos junto ao
PPGCOsobre temas relevantes de sua área de pesquisa e do debate contemporâneo,
com destaque para os relativos ao pensamento conservador e à ascensão das
chamadas "novas direitas'', em estreita colaboração com pesquisadores externos, de
instituições nacionais e estrangeiras
Por fim, ressaltamos a colaboração do docente com a Coordenaçãoe as atividades
institucionais do PPGCP,por sua participação em comissões de processos seletivos do
período e, recentemente, tendo se disposto a assumir a tarefa de coordenar os
seminários e eventos do Programa
Ante o exposto, somos pela aprovação do Relatório de Atividades Docentes do colega
André Kaysel Velasco e Cruz.
FREDERICO NORMANHA RIBEIRO DE ALMEIDA
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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PARECERDA RELATORDA(O) CONSELHODEPAR:TAMENTAL
/
INTEGRADO
Conclusão: .Aprovado

Comentários
O professor André Kaysel Velasco e Cruz demonstrou ter realizado um

mportante conjunto de ativídades na Graduaçãoem CiênciasSociais do
IFCH/Unicamp e no Programa de Pós-Graduação em Ciência Politica
(PPGCP)da Unicamp Além disso, demonstrou ter avançado também nas
suas ativídades de pesquisa no triênío 2019-2022.

No âmbito do ensino de graduação, o professor foi responsável por nove
turmas no período, totalizando a formação de 234 alunos, e por cinco
orientações de Iniciação Científica (IC). Atualmente encontra-se com
duas ICs em andamento.
A dedicação ao ensino de graduação aparece também nas atividades
administrativas realizadas pelo docente. Desde 2019, o professor é o
representante do Departamento de Ciência Política na comissão de
Graduação do curso de Ciências Sociais do IFCH.
Junto ao PPGCP,o professor ministrou uma disciplina, teve a conclusão
de uma orientação de doutorado e conta, atualmente, com cinco
orientandos no mestrado e três, no doutorado. A tese orientada pelo
professor e realizada pela aluna Mana Juba Gimenez foi indicada para
premiação pelo Departamento de Ciência Política. Para além disso, o
professor auxiliou na organização de eventos acadêmicos junto ao
PPGCPe participou de processosseletivos para o mestrado e para o
doutorado. Por fím, o professor participou, como titular, de 18 bancas de
defesa e qualificação na Unícamp e em outras instituições.
Com relação às atividades de pesquisa, o professor teve um auxílio
regular aprovado pela Fapesp iniciado em 2020 .sob o título "Entre a

naçãoe a contra-revolução: circulaçãoe tradução do anticomunismo no
Brasil, Chile e Paraguai(1959-1979)" e que encontra-se em
desenvolvimento. õ professor é responsável também por outros três
projetos de pesquisaem andamento e integra o Grupo de Estudosde
Pensamento'Político(Pepol) e o Centro de EstudosMarxistas(Cemarx).
Entre 2019 e 2022, o professor André Kaysel publicou cinco artigos.em
periódicos de circulação internacional, como Revista Lua Nova, Revista
Brasileira de CiênciasSociais e Latin American Perspectives,e um artigo
em periódico de circulação nacional.
Também como resultado de suas pesquisas, o professor publicou um
livro autoras pela editora Alameda e mais dois capítulos de livros, ambos
publicadospor editoras universitárias.
Para divulgar sua pesquisa, o professor apresentou cinco trabalhos em
eventos científicos internacionais e seis, em nacionais, e participou como
debatedor ou coordenador de mesa em outros nove eventos.
Diante dos ótimos resultados apresentados recomendo a aprovação do
relatório.
Relatório dc Atividadcs Docente
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OSWALDO MARTINS ESTANISLAU DO AMARAL
IFCH/DCP - INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
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Conclusão: Áprov'ado

Comentários
Parecer
Este parecer baseia-se nos itens indicados pelo roteiro do processo de avaliação

Pareceres anteriores
O parecer da Comissão de graduação destacou a excelência do desempenho do
prof. André Kaysel nas atividades de graduação: a oferta regular de disciplinas, o
número e conclusões na orientação de IC, o desenvolvimento de projeto de
pesquisa integrado à graduação e a supervisão de bolsistas SAE e PEDE. A isso
se acrescem suas atividades na comissão de coordenação de graduação desde
2018. Em sua auto-avaliação, o docente afirmou que a graduação foi o âmbito
fundamental da sua atuação no período.
O parecer da Comissão de pós-graduação destacou que André Kaysel teve
participação significativa em atividades de orientação, em pesquisa, em
divulgação, em bancas, em atividades institucionais e na reformulação da linha
de pesquisa de pensamento político no programa. A oferta de disciplinas na
pós poderia ter sido maior, o que se explica pela ênfase do colega ingressante
na formação de um grupo de estudantes a partir da graduação. A desproporção
será corrigida no trlênio que ora se inicia(o colega já ministra disciplina no
PPGCP no 2' semestre de 2022)
O parecer do Conselho Departamental destacou, além dos pontos já referidos, que
o prof.André é responsável por um prqeto de pesquisa individual financiado
pela Fapesp e por outros três projetos de pesquisa em andamento nos Centros
de pesquisa de que participa (o Pepol e o Cemarx). Também destacou a
produção intelectual do colega, que se traduziu na participação em eventos
científicos, na publicação de um livro autoral, de capítulos de livros e artigos em
revistas qualificadas.
Além dos pontos destacados nos pareceres anteriores, o prof. André Kaysel
participa, desde 2017, na Comissão de publicações do IFCH, onde organizou
as últimas edições do Concurso de monografias do IFCH. Foi membro suplente
da Congregação entre 201 9-2020. tendo participado de diferentes reuniões. E
responsável pela direção do Cemarx, desde 08/2020, em andamento, onde
organizou três eventos internacionais e um evento nacional. No campo
associativo, participou , no biênio2019-2020, da coordenação da Área Temática
de pensamento político brasileiro da Associação Brasileira de Ciência Política
(ABCP), que compreendeu o último Encontro da entidade, em 2020

Relatório dc Atividadcs Docente
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Acrescento, por fim, a informação de que o prof. André foi indicado pelo Depto. de 0 0 0 1+
Ciência Política para o prêmio de dedicação à graduação da Unicamp.
Domínios em que o docente se sobressai
Destaco o conjunto de suas atividades na graduação e a sua produção intelectual
em consonância com os pareceres anteriores.
Recomendações ou sugestões de melhoria de desempenho em alguns dos
domínios.
O único ponto que se observou foi a desproporção na oferta de disciplinas de
graduação e pós-graduação, que resultou da príorização do colega em criar um
grupo de estudantes para acompanhar a sua pesquisa e para serem formados
por ele. Com o passar do tempo e a progressão dos estudantes, já verificada
no último processo seletivo para o Mestrado, o colega aumentará sua
dedicação às disciplinas de pós, com um número maior de alunos e
orientandos.
Avaliar o plano de atividades futuras apresentadas pelo docente visando a
excelência de suas aüvidades.
O prof. André Kaysel apresenta um conjunto bastante completo e integrado de
ativídades nos diversos domínios da docência, pesquisa, extensão e
administração da Universidade. O seu plano é dar continuidade às atividades já
em curso, realizando ajustes e desdobramentos que se apresentam como
desdobramentos de atividades realizadas, oportunidades ou demandas e
desafios impostos pelas circunstâncias políticas atuaís.
Destaco a prioridade para que o docente realize no início deste triênio estágio de
pesquisas no exterior, o que já foi programado e aprovado pelo Departamento
de Ciência Política. Desse modo, ele poderá atualizar e reforçar a sua
excelente formação, fazer novos contatos e estabelecer vínculos com colegas
estrangeiros, bem como ampliar o alcance de suas atividades de pesquisa
Outras informações que julgar pertinentes
Sem informações complementares

Conclusão
Concluo com a mesma avaliação dos pareceres das demais comissões: pela
aprovação do relatório trienal do prof. André Kaysel, congratulando-o pela sua
dedicação às atividades acadêmicas e pelos resultados alcançados.

Relatório dc Atividadcs Docentc
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Processon<

09-P-25850/201 5

Interessado:

DANIEL ORAR PEREZ

Departamento:
Assunto:

filosofia
Licença Especial para fins Técnicos Científicos ou Culturais
ISabáticol

APROVOad referendum da Congregação do Instituto de filosofia e
Ciências Humanas, o pedido de Licença Especial para fins Técnicos, Científicos ou
Culturais ISabátícol, do Prof. Dr. Daniel Omar xerez, para o período de 01/8/2022 a

23/ 12/2022.

Profa.'Dra. Andréia Galvão
Diretora
IFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

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

e-mail: dirifchGÊunicamp-br
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UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

UNICAMP
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nstítuto de
e (+íênçias Humâras

Campinas, 22 de junho de 2021
OF. DF no. 22/2022

0001:6

Senhora Diretora
Solicito as providências necessárias no sentido de que seja concedida Licença
Especial (Sabática), para fins Técnicos, Científicos ou Culturais, conforme Portaria GR

n' 347/1985, alterada pela Deliberação CONSU-A-9/2003, ao Prof.Dr. Daniel Omar

Perez, duranteo períodode 01 de agosto de 2022 a 23 de dezembrode 2022, para
realização de diversas atividades técnicas e científicas que serão realizadas neste
período.

Informo que o pedido de concessão foi aprovado em reunião ordinária do
Departamento realizada em 18 de maio de 2022.

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

Atenciosamente,

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

lama. Sra.
Prosa. Dra. Andréia Galvão
DD. Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências IHumanas
Universidade Estadual de Campinas

Departamento de Filosofia

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

Telefone(19) 3521 1574 e-mail: depfilo@unícamp.br

UNIVERSIDADEESTADUi\l DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTODE FILOSOFIA
UNICAlüP

Campinas, 22 dejunllo de 2022

soi,ici.rAçÃO nE ATASTAAUNTO COM UCESÇA EspEcnl SABÁTICA 0 0 0 1
A ClleÊiado Depto. De Filosofia/IFCH/Unicamp
Prof. Dr. Marco Antonio Caron RufHno

Nos termos da .Por/aria GR-34Z/79.85e .De/ióe/"açâoCOMgC/,4-009y2003, venho solicitar meu pedido de

aí'astamentopelo período de 5 meses,atra\és da fruição de l(um)

período de Licença Especial

Sabática, com início a partir de 01 de agosto, para a realizaçãode estágio de pesquisano exterior e no
pais

O estágio de pesquisase dará de 01/08/2022 a 23/12/2022 e neste período desenvolverem
o trabalho de
pesquisa detalhado eln carta anexa çom financiamento da bolsa de produtividade eln pesquisa PQI D do
CNPq

Destaco que o desenvolvimento deste prometono exterior e no país contribuirá para o desenvolvimento do

prometode pesquisado CNPq, do traballlo caiu meus 5 doutorandos,da internacionalizaçãodo trabalho do
departamento e do fortalecimento com os grupos de pesquisa bacionaís.
Cordialmente

Prof. Dr. Daniel Omar Perez
Matrícula: 306697
Departamento de Filosofia

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas(IFCH)
UniversidadeEstadualde Campinas(Urlicamp)

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100

Campinas/SP CEP: 13083-896
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000118
Documento:

C)fício IFCH/DS n' 020/2022

Interessada:

MÁRCIA LOPESREIS

Assunto:

Programa de ProfessorColaborador

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas,o relatório de ativídades e a renovação de vínculo da Profa
Dra. Márcia Lopes Reis no programa de ProfessorColaborcxdor, por 03 anos a

partir de 01/9/2022,junto Departamentode Sociologia.

Prof. Dr. Miche! Nicolau Nego

Diretor Associado
]FCH/UN}CAMP
Matricula394835

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

UNIVERSIDADE
ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO
DE SOCIOLOGIA

UNICAMP

000119
Campinas, 08 de julho de 2022
Ofício DS / IFCH n' 020/2022

limo. Sra.
Frota, Dra. A ndréÍa Galeão
Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH, o relatório de atividades apresentado pela
Profa. Dra. MÁRCIA LOPESREIS, referente ao período de 01/setembro/2020

a 31/agosto/2022, e o

pedido de renovação do vínculo da referida professora junto ao programa de Professor Colaborador da

Unicamp,pelo período de 01/setembro/2022 a 31/agosto/2025.

Informo que o relatório de atividades e também a renovação do vínculo foram aprovados pelo
Departamento de Sociologia.

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

Atenciosamente

Prof. Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo Depanamenta de Sociologia
Matrícula 3124]. 6
IFCH/UNICAMP

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

Telefone jtSI 3521 1572

E mail; ifchsoci@unicamp.br
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000120
Documento:

Ofício IFCH/DSn' 019/2022

Interessado:

ANDREDA ROCHA SANTOS

Assunto

Programa de PesquisadorColaborador

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o ingresso de André da Rocha Santos no Programa de
Pesquisadorde Colaborador. por O] ano a partir de 0]/8/2021, sob supervisão do
Prof. Dr. Marcelo biqueira Ridenti. junto ao Departamento

de Sociologia

Prof. Dr. Michel Nicoiau Nego

DiretotAssociado
IFCH/UNÍCAMP
Matricula30483S

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

8b.
q.+'

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAMP

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

000121
Campinas, 08 de julho de 2022.
Ofício DS / IFCFIn' 019/2022

lim a. Sra.
Prosa. Dra. Â ndréia Galeão
Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH,o pedido de vinculação do pesquisador
ANDRE DA ROCHASANTOSjunto ao programa de Pesquisador Colaborador da Unicamp, retroativo ao
período de 01/agosto/2021a

31/julho/2022, sob a supervisão do Prof. Dr. Marcelo Siqueira RidenEI

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

Atenciosamente

Prof. Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo Departamento de Sociologia
Matrícula 3124].6
!FCH/UNiCAMP

Rua Cora Coralina, 100 - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas/SP

Telefone(19) 3521 1572

E-mail: Ifchsoci@unicamp.br

CEP:13083-896

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAK4P
c Ciências Humanas

Campinas, 23 de junho de 2022

n n n i p s)
Documento:

OfícioIFCH/DH
n' 021/2022

Interessado:

VINICIUSMARINO CARVA LHO

Assunto:

Programa de PesquisadorColaborador

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas,o ingresso de VinicíusMarina Carvalho no Programa de

Pesquisador
Colaborador.
para o períodode 01/6/2022
a 30/6/2024,
sob
supervisãoda Profa. Dra. Néri de BerrosAlmeida, junto ao Departamento de
História

Diletóia
iFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralína, 100-- Campinas/SP-- CEP 13083-896Telefones
(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: diriEh@iunicamp.br

UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTODE HISTORIA

UNICAMP

000123
Campinas, 23 de junho de 2022

Ot'cío DH .ng 021/22

Senhora Direto ra

Vimos solicitar o encaminhamento,junto aos órgãos competentes, do ingresso na
função de Pesquisador Colaborador de Vinícius Marino Carvalho, sob supervisão da Profa. Dra

Néri de BarrouAlmeida, para o período de 01/06/2022 a 30/06/2024

Informamos que a solicitação foi aprovada ad referendum do Departamento de
Hístóría

Ate ociosamente

Prof. Dr. RuiFLuiÉRodrigues

Chefe do Departamento de História
FCH/UNICAMP
Matrícu la
304668

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

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 Campinas/SP CEP:13083-396
Telefones j191 3521 1575 e mail: historia@unicamp.br

g%.
qüP''

UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UNICAMP
Clíêndas H emana

Campinas, 27 de junho de 2022

000124
Documento:

Ofício IFCH/DS
n' 017/2022

Interessada:

MARIANA SHINOHARA RONCATO

Assunto:

Programa de PesquisadorColaborador

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofiae
Ciêncicls Humanas, o cancelamento de vínculo de Maríana Shinohara Roncato
no Programa de Pesquisador Colaborador. por 03 anos a partir de 01/5/2022, sob

supervisão do Prof. Dr. Ricardo Luiz Corro Antunes, junto ao Departamento de
Sociologia.

Prata. Dra.

Iréia Galvão

Difetora
iFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

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

(19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dírifêh@unicamp.br

g%.
'nP''

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

UNICAMP

000125
Campinas, 27 de junho de 2022.

OfícioDS/ IFCHn' 017/2022
Ilha. Sra.
Prosa. Dra. An dréia Galeão

Diretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Em relação ao Ofício DS/IFCH n' 010/2022. com encaminhamento do pedido de ingresso de
ingresso da pesquisadora MARIANA SHINOHARA RONCATOno programa de Pesquisador Colaborador
da UNICAMP, e ao Parecer da Congregação n' 140/2022, referente à aprovação da Congregação/IFCH,

peço, por gentileza, a apreciação da Congregação/IFCHquanto ao cancelamento da vinculação da
interessada no programa de Pesquisador Colaborador, visto que será necessário alterar a vinculação
para o programa de Pesquisador de Pós-Doutorado.

O cancelamento desta vinculação foi aprovado ad reáerendum pelo Depto. de Sociologia, para

homologaçãona próxima reunião ordinária, assim,peço à Direção/IFCH,a apreciaçãoe aprovação,
também ad rcyêrendum,pela Congregação/IFCH,para que a vinculação da pesquisadora no sistema não
atrase muito, considerando que a próxima reunião ordinária será somente no início do mêsde agosto.

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

Atenciosamente

L
Prof. Dr. Fabio Mascara Querido
Chefedo í)apartamento de Sociologia
Matrícula 3].2416
IFCH/UNICAMP

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

Telefone j19) 3521 1572 E mail: ifchsoci@unicamp.br

8%.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DECAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

qHP''
UIUICAMP

;títuto

dc

c Cíênçíaõ Ffumana

Campir\as, 11 de julho de 2022

000126
Documento:

Ofício IFCH/DSn' 018/2022

Interessada:

MARIANA SHINOHARARONCATO

Assunto:

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o ingresso de Mariana Shinohara Roncato no Programa de
Pesquisadorde Pós-Doutorado, para o período de 15/7/2022 a 30/6/2023, sob
supervisão do Prof. Dr. Ricardo Luíz Corro Antunes, junto ao Departamento de
Sociologia

#
Prof. Dr. Miche! Niçolau Neüc

DiretorAssociado
iFCH/UNiCAMP
Matricula 304835

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100-- Campinas/SP-- CEP: 13083-896 Telefones
Í19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch@unicamp.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

%g'

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

UlylCAMP

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Cíõn.í« F{

00012?
Campinas, 08 de julho de 2022

OfícioDS/ IFCHn' 018/2022
fina. Sra.
Prata. Dra. Andréia Gaívão
l)iretora - IFCH
UNICAMP

Senhora Diretora

Encaminho para apreciação da Congregação/IFCH,o pedido de vinculação da pesquisadora
MARIANA SHINOHARA RONCATOjunto ao programa de Pesquisador de Pós-Doutorado da Unicamp,

pelo período de 15/julho/2022 a 30/junho/2023, sob a supervisãodo Prof. Dr. Rícardo Luiz Corro
Antunes.

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

Atenciosamente

Prof. Dr. Fobia Mascara Querido
Chefedo Departamento de Sociologia
Matrícula 3124].6
IFCH/UNICAMP

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

Telefone(191 3521 1572

E-mail: ifchsoci@unicamp.br

g%.

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIENCIASHUMANAS

UNICAMP

;título .Jc

e Ciências Humanas

Campinas, ]4 de junho de 2022

000128
Documento:

Ofício IFCH/DFn' 021/2022

Interessado:

EMMANUEL NAKAMURA

Assunto

Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado

APROVO
ad referendumda Congregaçãodo Institutode Filosofiae
CiênciasHumanas,a alteraçãodo períodode renovaçãode vínculode
Emmanuel Nakamura no Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado,de
01/8/2022 a 31/7/2C)23para 01/8/2022 a 31/3/2023, sob supervisão do Prof. Dr
Marcos Severíno Nobre, junto ao Departamento

de Filosofia

Difetorà
iFCH/ UNtCAMP
Matrícula 295648

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP -- CEP: 3083-896 Telefones
(19) 3521 1579 / 1581

e-mail: dirifch@uniGamp.br

UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE CAMPINAS
INSTITUTO
DE FILOSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO
DEFILOSOFIA

000129
Campinas, 14 de junho de 2022
OF. DF/IFCH ng 21/2022

Ref.: Alteração do período de renovação de vínculo de PesquisadorPós-Doutorado

Senhora Díretora

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

Filosofia e CiênciasHumanas,o pedido de alteração do período de renovação de vínculo de Etnmanue/
/Vakamurano Programade PesquisadorPós-Doutorado,de 01/08/2022 a 31/07/2023 para O] 08-2022 a
3.Z-03-2023,sob a supervisão do Prof. Dr. Marcos Severíno Nobre.
Informo que a referida solicitação foi aprovada pelo Departamento.

Atenciosa mente

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

Profa. Dra. Andréia Galvão

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

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -- Departamento de Filosofia - Rua Cora Coralina. 100
CEP 13083-896, Campinas. SP, Brasil. Tel.:(551 9) 35211 574 - Fax:(551 9) 35210121
e-mail: depfilo@unicamp.br

g%.

UNIVERSIDADE ESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

qüP''

UNICAh4P

nstítuto de

c C.íõnçiasfjumanas

Campinas, 24 de junho de 2022

000130
Documento:

DeliberaçãoCPG/IfCHn' 133/2022

Interessado:

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

Assunto:

Credencíamento de Docentes

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Instituto
de Filosofia
e
Ciências Humanas, o credenciamento das ProfessorasDoutoras Arlete Moysés
Rodriguese BdariaLygia Quartím de Moraes, como ProfessorasColaboradoras
junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia, para ministrar aulas e
orientar.

Prata. Día. .ndréia Gatvão
Díf'etóra
iFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

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

(19) 3521 1579/ 1581 e-mail: dírifch@uniçamp-br

000131
UN]VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS :HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

OELiBZRACÃO CPGnFCl1]3]Z21122

A COMISSÃOOE Pós-GKAnuAÇÃo DO INSTnuro OE Filosofia
E CIÊNCIAS HUMANAS OA
UNIVERSIDADE
ESTAI)UALOECAMPINAS,
em 22 de junho de 2022, aprova o credenciamentodas

professorasArlete Moysés Rodriguese Mana Lygia Quartim de Morais como colaborardorasdo
Programa de Pós-Graduação em Sociologia, para ministrar aulas e orientar

PROSA.DRA. BÁRBARA GERALDO DE CASTRO
COORDENADORADE PÓS-GRADUAÇÃO

UNICAMP/IFCH- MA'ntÍCULA
307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código AA2EEDB7 19EB4008 9E084525 207E4BF2
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UNIVERSIDADEESTADUALDE CAMPINAS
INSTITUTODE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS

' üP''

@

UNICAMP

;títuto

dc

c Cíancías HunTanD$

Campinas, 24 de junho de 2022

000132
Documento:

Deliberação CPG/IFCH n' 134/2022

Interessada

DARIA LYGIA QUARTIMDE MORAES

Assunto:

Descredenciamento de Docentes

APROVO
ad referendum
da Congregação
do Institutode Filosofia
e
Ciências Humanas, o descredenciamento da Profa. Dra. Mana Lygia Quartim de
Morais, como ProfessoraPermanente junto ao Programa de Pós-Graduação em
Sociologia

D:ifetórà
IFCH/ UNICAMP
Matrícula 295648

Cidade Universitária Zeferino Vaz, Rua Cora Coralina, 100 -- Campinas/SP-- CEP: 13083-896 Telefones
j19) 3521 1579 / 1581 e-mail: dirifch@uniçamp.br

000133
g%.

UNIVERSIDADEESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

$

DELIBERACÃO CPGnFCH 134/2022

A COMISSÃOOE PÓS-GRADUAÇÃOOO INSTITU'ro DE Fn,OSOFIAE CIÊNCIAS HUMANAS DA
UNIVERSIOADEESTADUAL OE CAMPOIAS,em 22 de junho de 2022, aprova o descredenciamento
das Profa. Mana Lygia Quartim de Mordes como permanentedo Programa de Pós Graduação
em Sociologia.

PROSA. DRA. BÁRBARA GERANDO DE CIASTRO
COORDENAOORADE PÓS GRADUAÇÃO
UNICAMP/IFCH
- MATI{ÍCULA 307053

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 5FDD627B 7AI 54FBA ABEOF717 39AI AF92

