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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNICAMP, realizada aos 

nove dias do mês de setembro de 2015, na sala da Congregação do IFCH. A reunião foi 

presidida pelo Coordenador Geral de Pós-Graduação do IFCH, Prof. Marcos Tognon, 

secretariada por Sônia Beatriz Miranda Cardoso e contou com a presença dos seguintes 

Coordenadores de Programas: Prof. Antonio Roberto Guerreiro Junior (Antropologia Social), 

Profa Joice Melo Vieira (Demografia), Prof. José Alves de Freitas Neto (História), Prof. 

Michel Nicolau Netto (Sociologia). Os Professores Marco Antonio Caron Ruffino (Filosofia), 

Oswaldo Martins Estanislau do Amaral (Ciência Política), Jansle Vieira Rocha (Ambiente e 

Sociedade) e José Maurício Paiva Andion Arruti (Ciências Sociais) justificaram suas 

ausências. O Prof. Tognon iniciou a reunião: 1. Ata da CPG de agosto/2015 – Efetuadas 

pequenas alterações, a ata da reunião da CPG de agosto foi aprovada. 2. Informes – a) Foi 

realizada a revisão da Informação CCPG 001/2015. O Manual de Defesas de 

Dissertações/Teses será atualizado e disponibilizado na página. b) Foi aprovado o novo 

Regimento da Pós-Graduação da Unicamp. Os Regimentos dos Programas deverão ser 

revistos e, se necessário, poderá ser agendada uma reunião extraordinária da CPG para tratar 

do tema. Teremos modificação quanto à composição das bancas: não haverá mais membros 

titulares e suplentes. Será uma comissão única e a convocação para efetivamente participar da 

banca será feita posteriormente. Também quanto à formatação, o CONSU propôs que, nos 

casos em que houver resumo em espanhol, o aluno deverá também apresentar o resumo em 

inglês. c) Não serão disponibilizados recursos em dezembro/2015, como havia sido informado 

pela Capes. Será realizada uma reunião da USP-UNESP-UNICAMP com a Capes na próxima 

semana. d) O Eduardo, Diretor de Informática, compareceu à reunião para dispor sobre os 

novos sites. O estabelecimento completo dos sites no ar está previsto para janeiro/2016. Para 

isso é preciso que, até 18/09/2015, os coordenadores visitem o site, verifiquem o layout e 

informem qual a estrutura que será adotada pelo Programa. Todo o conteúdo em formato 

digital deverá ser encaminhado à equipe de desenvolvimento da Informática até 30/09/2015. 

e) Tonners para a informática – a CPG irá comprar 4 tonners e a Graduação, 6, totalizando os 

10 tonners solicitados pela Informática para atendimento aos alunos. f) Cotas – a CPG fará 

um evento em março/2016, reunindo todos os Programas, a fim de dar visibilidade à 

implantação de cotas e conseguir apoio para permanência dos cotistas na universidade. Os 

Programas que não adotaram as cotas para ingressantes em 2016 deverão apresentar 

formalmente suas justificativas à CPG. 3. Homologação da aprovação ad referendum – foi 

homologada a aprovação ad referendum referente à revalidação de diploma de Antonio 

Alvaro Barbosa Sá (doutorado em Sociologia, parecer favorável). 4. Credenciamentos dos 

professores – Foram aprovados os credenciamentos dos seguintes professores doutores: a) 

José Marcos Pinto da Cunha (professor pleno, Doutorado em Ciências Sociais); b) Gabriel de 

Santis Feltran (professor pleno, Doutorado em Ciências Sociais); c) Olivier Arifon (professor 

visitante, Sociologia, exclusivamente para ministrar a disciplina eventual SO170 – 

Intercultural communication: research, theories and methods). 5. Oferecimento da 

disciplina eventual SO170 – foi aprovado o oferecimento da disciplina eventual SO170 

(Intercultural communication: research, theories and methods), a ser ministrada pelo Prof. 

Dr. Olivier Arifon, no período de 26/10/2015 a 20/11/2015, num total de 30 horas e 2 créditos 

(Sociologia). 6. Quadro funcional da Secretaria de Pós-Graduação – Foram informadas as 

alterações que, em breve, ocorrerão no quadro funcional da Secretaria de Pós-Graduação: a) 
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aposentadoria da Maria Rita Gândara, a partir de 04/11/2015; b) aposentadoria da Gilvani de 

Fátima Pereira Rodrigues em 2017, de modo que já deverá ser treinada uma pessoa em 2016 

para substituí-la. Os Coordenadores demonstraram preocupação no fato de a substituição ser 

por uma pessoa com cargo de nível médio, visto que não há percepção de qualquer 

gratificação para a função exercida e é uma ocupação de muita responsabilidade. O ideal seria 

que a Gilvani fosse substituída por alguém com cargo de nível superior. 7. Estagiários 

Datacapes – Deverão ser contratados 5 estagiários para auxiliar nos trabalhos do Datacapes 

2015/2016. O valor será rateado entre os Programas envolvidos. 8. Implantação de cotas na 

pós-graduação – compromissos da Diretoria do Instituto – conforme acordado na última 

reunião, foi encaminhado ofício à Direção do Instituto, solicitando apoio para implementação 

de cotas na pós-graduação. Em resposta, o Prof. Jorge Coli concordou com os 6 primeiros 

itens (bolsas tipo baef, projeto arquitetônico de acessibilidade, moradia estudantil, transporte 

especial, recursos de acessibilidade no site, cursos de idiomas para estrangeiros) e solicitou a 

inclusão na pauta da próxima reunião da Congregação do item 7 (comissão pró-cotas). 

Solicitou, ainda, entrevista com a PRPG para exposição dos problemas enfrentados. 9. 

Proficiência em língua estrangeira – Processos Seletivos 2015/2016 – a CPG decidiu que 

somente as provas de inglês e francês serão feitas em conjunto. Os demais idiomas deverão 

ser providenciados por cada um dos Programas. O Coordenador Geral deverá verificar junto à 

Diretoria Financeira o que deve ser feito para viabilizar a realização da prova de proficiência 

em conjunto, que deverá ser realizada em dezembro/2015. 10. Prorrogação prazo 

regulamentar doutorado – Foi aprovada pela CPG a prorrogação por 4 meses do prazo 

regulamentar das alunas Soraia Sales Dornelles e Karina Moreira Ribeiro da Silva e Melo, 

orientandas do Prof. Sidney Chalhoub, em razão de licença maternidade. Nada mais havendo 

a tratar, o Coordenador Geral de Pós-Graduação encerrou a reunião. 


