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ATA DA SEXAGÉSSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e
dezessete, a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, na UL 76, sob a presidência do
Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, com o comparecimento dos
seguintes membros titulares: Prof. Dr. Ricardo Floriano, Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior;
membros suplentes: Prof. Dr. Marciane Milanski Ferreira, Profa. Dra. Maria Ester Soares Dal Poz.
Dando início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, agradeceu a presença e
informou que as propostas de doutorado foram aprovadas. A proposta do ICHSA foi elogiada pelo
parecerista nomeado pela CCPG. Dando continuidade o Prof. Leonardo informou que a PRPG passou a
nova instrução do PED. A Profa. Dra. Maria Ester solicitou a inclusão dos dois Peds da inova na
divulgação. Sobre o Espaço físico, a Profa. Dra. Ana Vasques aceitou a UL 78, sendo para a pósgraduação da UL 70 até a UL 76. Dando prosseguimento, a Diretoria disse que a FCA tem que comprar
um equipamento e pretende usar verba proporcionalmente às áreas. A pós-graduação será 10%, ou
seja, 9.000,00 dos 70.000,00 (Proap e Conta Apoio), mas não sabemos ao certo como será a utilização
deste recurso. O Prof. Leonardo confirmou que no dia 24 de novembro haverá uma reunião sobre
credenciamento. O Prof. Leonardo confirmou que recebeu as sugestões e dúvidas do Prof. Eduardo e
da Profa. Adriana. O Prof. Roberto, que participou da avaliação da CAPES na área Ciências Ambientais,
fez uma breve explicação e comentário sobre como foi o processo e o que é importante para os
Programas da FCA e destacou que a chance de um programa ser bem avaliado preenchendo a
plataforma sucupira de maneira adequada é muito grande. Além disso, disse que para extrair as
informações dos bancos de dados da proposta é muito importante que no descritivo da proposta haja
coerência entre área de concentração, linha de pesquisa, projetos e disciplinas. Sem mais informes,
dando prosseguimento, perguntou se há informes dos demais membros. Sem mais informes dos
demais membros, dando prosseguimento, o Prof. Leonardo passa para a ordem do dia, sendo
destacando os itens: A, B, C, D, G, H, I. Sem mais destaques são aprovados: item B: substituição
membro suplente do Programa em Administração pela Profa. Dra. Maria Ester Soares Dal Poz; item E:
aplicação Bolsa PNPD CNEM; item F: aplicação Bolsa PNPD EPM. Com relação ao item A: Ata da 66ª
reunião, foi retirado de pauta. Todos concordaram. Com relação ao item B: definição da Cota PED,
ficou definido que Administração terá 2 PED C, CNEM CNEM: 10 PED C e 4 PED B, EPM: 15 PED C e
ICHSA: 9 PED C, total 36 PED C e 4 PED B. Com relação ao item C: recurso de Kris Herik de Oliveira,
após breve contextualização do Leonardo, foi percebido que o Kris não tinha produção efetiva, artigo
publicado, mas em fase de publicação. O Prof. Leonardo irá responder ao recurso. Todos concordaram
que o recurso apresentado não trazia novas informações e não modifica o resultado. Com relação ao
item D: foi sugerido: a inclusão do número da deliberação da CPG, com data da reunião; número de
vagas; frase de que vagas são sujeitas a alteração e “Previsão de recurso ao resultado final”; Além de
que poderia consta que “O candidato poderá interpor recurso, após a divulgação do resultado ou
convocatória para a próxima etapa, em até 24 horas. O recurso deverá ser protocolado na Diretoria de
Ensino da FCA”. Todos concordaram. Com relação aos itens H e I, a Profa. Dra. Marciane solicitou a
retirada dos assuntos da pauta para que haja tempo de as solicitações passarem na Reunião do
Programa, já que a Profa. Dra. Adriana Torsoni está de licença. Todos concordaram. Sem mais
assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, agradeceu a todos
e encerrou a 67ª 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, 18 de novembro de 2017.

