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ATA DA SEXAGÉSSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil
e dezessete, a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, na UL 23, sob a presidência do
Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, com o comparecimento dos
seguintes membros titulares: Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior, Prof. Dr. Marco Antonio
Figueiredo Milani Filho, Prof. Dr. Ricardo Floriano e membro suplente: a Profa. Dra. Adriana Souza
Torsoni. A Profa. Dra. Patricia de Oliveira Prada e o Discente Vitor Ferreira Boico justificaram suas
ausências. Dando início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, com relação
aos informes, disse as propostas para criação do doutorado devem ser apreciadas até dia 31 de
agosto na CCPG e na próxima reunião da CPG, em julho. Sobre o Edital VRERI 064/2017 o Prof.
Leonardo disse que não há limite de propostas por unidade, mas será para todas as unidades e cursos
de pós-graduação e graduação da Unicamp. O Prof. Marco e a Profa. Adriana manifestaram interesse.
O Prof. Marco sugeriu apreciar na CPG para emissão de um aceite do coordenador. Todos
concordaram. Sobre o sistema de fluxo de tese da DAC, o Prof. Eduardo achou o e-mail que é enviado
ao membro da banca muito simples e parece um “span”. A Profa. Adriana disse que o coordenador
do programa deveria atuar no sistema. O Prof. Leonardo sugeriu fazer uma relação e levar à CCPG,
pois lá tem um representante da DAC. Sobre a representação na CIACAD, o Prof. Leonardo informou
que foi confirmado o Prof. Marco, mas para a representação na comissão de espaço físico será o Prof.
Eduardo. O Prof. Leonardo informou que o evento da pós-graduação será no dia 23 de novembro e o
orçamento ficou em 4.100,00 que será dividido pelos programas de pós-graduação da FCA. Todos
concordaram. O Prof. Leonardo informou que a CPG não tem mais conta apoio. O Prof. Leonardo
informou que as salas da pós-graduação serviram para sala de convivência e estudo, sala de estudo,
sala de reunião, sala de qualificação e sala de informática. A Profa. Adriana sugeriu uma placa, um
tapete da pós-graduação no prédio que seria da pós-graduação, para dar identidade visual e disse que
o laboratório da professora descaracteriza o prédio. Todos concordaram. Por fim, o Prof. Leonardo
informou que oferecer as disciplinas do ICHSA com sugerido pelo Prof. Eduardo não será possível,
segundo a DAC, e solicitou ao Eduardo um documento da área para embasar o pedido deste tipo de
oferecimento à CCPG. Sem mais informes da coordenação, o Prof. Leonardo passa a palavra para os
demais membros. O Prof. Marco informou que finalizou ontem o prazo de inscrição do processo
seletivo para o mestrado e doutorado, mas não haverá muitas inscrições completas devido ao teste
ANPAD. Sem mais informes, dando prosseguimento, o Prof. Leonardo passa para a ordem do dia,
destacando os itens C, D, H, I, J, K e L. Sem mais destaques são aprovados, em blocos, os itens: E:
alteração do Coeficiente de Progressão (CP) para alunos do curso de graduação de Nutrição da FCA de
0,70 para 0,50; F: aproveitamento de estudos Aluno Domingos Bartolomeu Sakuendo Lukamba, do
EPM; e G: aproveitamento de estudos aluna Kris Herik de Oliveira, do ICHSA. Com relação ao item C,
o Prof. Leonardo destacou a alteração do nome do coordenado da CPG na linha 32 da folha 2. Sem
mais destaques a Ata foi aprovada com uma abstenção. Com relação ao item D: a Profa. Adriana
solicitou a inserção e retirada de orientações, no mestrado e doutorado, de acordo com os últimos
credenciamentos e descredenciamentos. E correções da descrição do programa e textos sobre
qualificações e defesas. Além da adequação de área de concentração de 03 para 02, excluído a área
de concentração “AC – Nutrição”. O Prof. Marco disse apenas a disciplina Análise Multivariada de
dados será compartilhada com a Engenharia. Sem mais destaques as alterações para o catálogo 2018
foi aprovado. Com relação ao item H: O Prof. Leonardo informou que não há nada formal dizendo se
haverá o prêmio financeiro ou não para o Prêmio Zeferino Vaz e por isso, foi suspenso o calendário,
mas o prêmio em si, não foi cancelado. A pergunta é se vale a pena o prêmio sem o recurso
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financeiro. Todos concordaram que não vale, seria melhor o prêmio com o bônus financeiro. Com
relação ao item I: o Prof. Eduardo destacou que para a qualificação o aluno deveria ter todos os
créditos integralizado, já que ele qualifica em agosto e defende em fevereiro, mas na prática isso não
era possível, pois o aluno especial tipo 1, por exemplo, somente pode fazer o Ped no segundo
semestre. Por isso, foi decidido que o aluno tem que ter concluído 20 créditos e no máximo 18 meses
após ingresso. Com relação ao item J: O Prof. Leonardo sugeriu que a instrução mencionasse o
descredenciamento. O Prof. Marco informou que o “Parágrafo único” do item 1.2 trata do assunto. O
Prof. Leonardo sugeriu incluir “aprovada pela CPG/FCA”. Sem mais destaques, todos concordaram e a
instrução foi aprovada. Com relação ao item K: após breve discussão a solicitação de exercício
simultâneo de atividades da Profa. Dra. Ligiana foi aprovado. Com relação ao item L: após breve
discussão a solicitação de exercício simultâneo de atividades do Prof. Dr. Dennnys foi aprovada. Sem
mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, agradeceu a
todos e encerrou a 63ª Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA. E para constar, eu, Wagner
Francisco Bertiz Soria, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião.
Limeira, 21 de junho de 2017.

