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ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao decimo
sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de
Graduação da FCA, na sala UL21, sob presidência do Coordenador Associado de Graduação, Prof.
Prof. Dr. Alcides José Scaglia, com a participação dos seguintes membros titulares: Profa. Dra.
Adriana Souza Torsoni, Profa. Dra. Adriane Elisabete Antunes de Moraes, Prof. Dr. Johan Hendrik
Poker Junior, Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante, Prof. Dr. Márcio Marcelo Belli, Prof. Dr.
Oswaldo Gonçalves Junior, Prof. Dr. Wislei Riuper Ramos Osorio, e membros suplentes: Prof. Dr.
Leonardo Tomazeli Duarte, e Prof. Dr. Tristan Guillermo Torriani. Inicia a reunião com o Presidente
Alcides questionando se há itens a serem incluídos no Expediente. Prof. Dr. Wislei solicita a inclusão
de: Item IX – laboratório de informática; item X duplo diploma do curso de Administração com UNL;
e item XI - problemas matriculas incluindo o curso de Engenharia Física. Profa. Dra. Adriana Torsoni
solicita a inclusão do item XII normas para reposição de material de laboratório. E Prof. Dr. Luciano,
item XIII – aproveitamento de estudos. Prof. Dr. Alcides solicita que: item VIII - seja feita uma
votação da inclusão de pauta de pós DOC do Prof. Joao; e item VII - proposta de alteração de catalogo
proposto 2017. Referente ao Item I, Prof. Dr. Alcides explica como funciona o Programa de Apoio
Acadêmico (PAA). Prof. Dr. Johan propõe que seja feito um questionário para diagnosticar as
deficiências do aluno. Propor aulas online para o aluno acompanhar. Profa. Dra. Adriana Torsoni,
sugere desenvolver atividades dos alunos com o PAD obrigatoriamente, em especial aos do PAA. Item
II, a temática das avaliações dos cursos, Prof. Dr. Alcides coloca que por falta da adesão do PAG, os
coordenadores não possuem recursos para analisar e avaliar o curso. Cita também, que será
apresentado no Planejamento Pedagógico três modelos de avaliação, e solicita aos docentes se tiverem
algum modelo, para enviar à Coordenação. Item III, Prof. Dr. Alcides comenta que a FCA ganhou o
edital do ano passado, com valor de 50 mil. Agora precisa cumprir o que foi proposto. Dessa maneira,
é preciso verificar a necessidade do espaço físico. Irá solicitar que o Prof. Dr. Alessandro q leve a
necessidade do espaço. Decidir a ordem do que vai ser comprado, fazer reunião. O mesmo grupo do
projeto, sendo os docentes: Adriana Torsoni, Luciano Mercadante, Márcio Belli, Roberto Donato ou
Álvaro. E será necessário agendar outra reunião para tratar desse assunto. Sobre o item IV e V, Prof.
Dr. Alcides comenta rapidamente. Item VI, Prof. Dr. Alcides explica sobre a renovação de
reconhecimento dos cursos de Administração e Engenharias, onde os coordenadores associados
deverão preparar as documentações necessárias. Item VII, é comentado sobre os prazos para as
alterações de catálogo proposto 2017. Item VIII, pós doutorado Joao Eloir, a votação foi favorável para
incluir na ordem do dia. Item IX, o Prof. Dr. Wislei comentou que os docentes que lecionam nos
laboratórios de informática solicitaram que fosse discutido na CG que esses laboratórios são utilizados
por diversos cursos, e que as máquinas não estão atualizadas. A questão é de se possível trocar as
máquinas para poderem receber atualizações, sendo que as antigas nem sempre podem ser atualizadas
com os softwares necessários. A estimativa de orçamento é entre 250 mil reais. Gostariam de saber por
qual meio solicitar essa verba. Prof. Dr. Alcides coloca que já existe essa demanda pelo TIC para troca
das máquinas. Prof. Johan sugere que se o orçamento da graduação não pode ser utilizado para troca
de maquinário, poderia ser utilizada a verba da graduação para fazer upgrade nas maquinas antigas e
atualizar os softwares. Item X, Prof. Dr. Wislei comenta sobre o Duplo Diploma entre a Unicamp e a
Universidad Nacional de Litoral (UNL), explica a importância do acordo entre as universidade para o
curso de Administração, e que está em processo de autorização. Item XI, Prof. Dr. Wislei comenta
sobre alguns problemas na adequação de matricula para o curso de Engenharia Física, o qual é
esclarecido pelo Presidente. Item XII, referente a normas para reposição de material de laboratórios,
Prof. Dr. Adriana Torsoni comenta sobre o problema de impor aos alunos que reponham o material
quebrado. Solicita que seja feito uma maneira de obrigá-los. Os docentes Belli e Adriane, comentam
como faziam na biblioteca, onde há a regra de patrimônio público. Prof. Dr. Johan, sugere que se pode
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obrigar ao aluno a repor o material para cursar a disciplina novamente, em caso de reprova. Prof. Dr.
Alcides solicita a Prof. Dr. Adriana que ela traga na próxima reunião da CG um documento com a
proposta das normas, para ser feito uma deliberação e institucionalizar. Por fim, item XIII,
aproveitamento de estudos, Prof. Dr. Luciano solicita que seja incluído no pedido de aproveitamento
de estudos o programa da disciplina. Outro problema é que é enviado para docentes distintos analisar o
caso, e acaba com pareceres diferentes. Ordem do Dia, Prof. Alcides questiona se algo será incluso na
Ordem do Dia. Incluído o pedido de afastamento do Prof. Dr. João Eloir, para pós doutorado (item F).
Itens destacados: D e F. Demais itens não destacados aprovados por unanimidade. Para iniciar a
discussão, item F, Prof. Dr. Leonardo informa que o docente Cristiano Torezzan será substituto, se
responsabilizando pelas atividades de graduação enquanto o Prof. João estiver afastado. Item aprovado
por unanimidade. Item D, Prof. Alcides coloca que hoje serás feita a votação, não podendo ser retirada
de Pauta. Após esclarecimentos dos docentes Wislei Osorio, Leonardo Duarte e passada a palavra ao
Rodrigo José Contieri, o item obteve 01 voto favorável a convocação contra 07 votos contrários a
convocação. Decisão final da CG de não convocar o segundo colocado do concurso público edital
18/2013. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão em exercício, Prof. Dr. Alcides
José Scaglia encerra a 61ª Reunião da Comissão de Graduação da FCA. E para constar, eu, Bruna
Fernanda Ribeiro Lopes, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião.
Limeira, 17 de fevereiro de 2016.

