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ATA DA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e um
dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, a Comissão de Graduação da FCA reuniu-se,
presencialmente, sob presidência da Coordenadora de Graduação Profa. Dra. Milena Pavan Serafim,
com a participação dos seguintes membros titulares: Prof. Dr. Carlos Raul Etulain, Prof. Dr. Cristiano
Morini, Prof. Dr. Diogo Thimoteo da Cunha, Prof. Dr. Jaime Hideo Izuka, Prof. Dr. José Rodrigo
Pauli, Prof. Dr. Oswaldo Gonçalves Junior, Prof. Dr. Paulo Sérgio de Arruda Ignácio, Profa. Dra.
Priscila Cristina Berbet Rampazzo, e membros suplentes: Prof. Dr. Igor Luchini Baptista e Prof. Dr.
Tristan Guillermo Torriani. A Profa. Dra. Milena iniciou a reunião e não houve inclusões na Ordem do
Dia. Itens destacados A e F. Demais itens foram aprovados por unanimidade. Item A, Prof. Dr. Carlos
Etulain solicitou a retirada de seu nome do GT PAD, conforme consta na Ata da 81ª reunião da CG,
página 1, linha 43, e justificou seu pedido. Também foi comentado que o nome do Prof. Dr. Roberto
deveria ser substituído, já que não fará mais parte da CG. Assim, o GT PAD será composto pelos
docentes Paulo Sérgio de Arruda Ignácio, Diogo Thimoteo da Cunha, Priscila Rampazzo, Carolina
Cantarino Rodrigues e Oswaldo Gonçalves Junior. A Prof. Dr. Milena solicitou para alterar nessa
mesma Ata, página 2, linha 20 a 21, onde se lê: “E a Profa. Dra. Milena acredita que provavelmente a
proposta será para a FCA gerir o PROFIS”, leia-se: E a Profa. Dra. Milena disse que essa proposta
sobrecarregará a FCA, já que provavelmente a FCA que irá gerir o PROFIS”. Com as alterações
solicitadas, o item foi aprovado por unanimidade. Item F, os nomes de docentes sugeridos para compor
a comissão avaliadora são: Paulo Sérgio de Arruda Ignácio, Alessandro Lucas da Silva e Antonio
Carlos Pacagnella Júnior. Item aprovado por unanimidade.niciando os itens do Expediente, foi
incluído o item VII referente as cotas do vestibular 2019. Item I, Profa. Dra. Milena comentou sobre a
informação de curricularização da graduação feita, e sobre a porcentagem de 10% do curso de
graduação que deverão ser de atividades de extensão e relacionadas a comunidade. Prof. Dr. Carlos
comentou que acha interessante essa inserção na grade de graduação, e falou a sugestão da Profa. Dra.
Julicristie de ter no Plano de Desenvolvimento da disciplina as atividades de extensão, e assim poderia
ser calculado um indicador para ter noção sobre a porcentagem que cada curso já possui de inserção
social. Profa. Dra. Milena comentou que precisa ser feito até maio deste ano a identificação dessa
porcentagem. Prof. Dr. Paulo questionou sobre as disciplinas de estágio e TCCs se elas encaixariam
nessa porcentagem. Profa. Dra. Milena respondeu que a PRG ainda não soube esclarecer sobre isso. E
como nesse momento, como não há entendimento claro, a FCA poderá incluir todas as disciplinas que
se possam ser relacionadas com inserção na sociedade, inclusive estagio e TCC. Também, a Profa.
Dra. Milena aproveitou para comentar que em sua visão quando o estágio não tem uma relação do ato
educativo é apenas mão-de-obra barata e não intervenção social. Prof. Dr. Diogo sugeriu colocar que
dentro de uma quantidade de disciplinas há uma porcentagem de intervenção, e que para a área da
saúde é mais fácil justificar essa intervenção. Então, sugeriu uma planilha online para que os docentes
possam inserir a porcentagem/horas de cada disciplina que há horas das atividades de extensão. Prof.
Dr. Cristiano Morini comentou sobre a inserção na sociedade, e que isso não significa apenas em áreas
carentes, mas sim na sociedade como um todo. Exemplificou que pode ser feito nas escolas de Ensino
Médio, como por exemplo educação financeira, etc. Também comentou sobre as atividades
complementares e se fosse aplicado corretamente poderiam valer com o as horas de extensão. No
geral, foi comentado sobre as atividades que os alunos de outras Universidades prestam serviços para a
comunidade relacionadas a sua área de estudos. Ficou decidido dos docentes elaborem a planilha para
contabilizar aproximadamente quanto cada curso possuem de intervenção social. Item II, Profa. Dra.
Milena comentou que em março será passado para aprovação na reunião da CG o Catalogo Proposto
2019. Item III, Profa. Dra. Milena comentou sobre os cursos da FCA estarem locados nos Institutos e
Faculdades com cursos próximos. Foi questionado sobre o recurso e como utiliza-lo. Profa. Dra.
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Milena colocou que independente do recurso seria interessante verificar quantos alunos se
disponibilizariam e se a maioria não participa. Ficou decidido até 6 alunos/monitores por curso para
participarem da UPA. Item IV, Profa. Dra. Milena parabenizou a comissão pelo trabalho e pediu para
os coordenadores associados ficarem atentos aos dias que deverão participar. Item V, Profa. Dra.
Milena comentou sobre o workshop que não pôde participar, mas que é interessante que os e-mails
estão sendo divulgados para todos os coordenadores associados. Os docentes Carlos e Cristiano Morini
comentaram um pouco sobre o que foi falado no workshop, onde a prioridade foi estimular os cursos
para flexibilizar a matriz curricular e também sobre as práticas pedagógicas inovadoras. O
questionamento foi como flexibilizar se falta até estrutura física para alguns cursos. Item VI, Profa.
Dra. Milena comentou sobre os gastos e investimentos feitos na graduação em 2017. Apresentou os
valores que a graduação tem comprometido, saldo e novos valores só serão passados pela Reitoria
diante projetos. E por fim, o item VII, Profa. Dra. Milena comentou sobre as cotas do Vestibular 2019.
Foi sugerido: vestibular indígena, todos foram favoráveis, sendo os cursos de Engenharia aderiram 01
vaga regular (59 + 1) para cada curso. Os cursos de Administração aderiram 02 vagas extras para cada
curso. O curso de Nutrição aderiu 01 vaga regular. E o curso de Ciências do Esporte aderiu 01 vaga
regular. Somente os cursos de Engenharia aderiram pelas vagas destinadas aos ganhadores de
Olimpíadas, sendo 01 vaga extra para cada curso. Não houve nenhuma adesão para vagas destinadas
aos alunos de Colégios Técnicos. Sobre as vagas destinadas aos deficientes, Profa. Dra. Milena falou
que levará essa discussão a próxima CCG para terem um melhor entendimento. Quanto as vagas
destinadas ao Enem, o Prof. Dr. Paulo explicou como fez os parâmetros para os cursos de Engenharia.
Assim, ficou decidido para a próxima reunião da CG que os coordenadores deverão trazer as propostas
de nota mínima e pesos para cada curso da FCA. Não tendo mais assuntos em pauta, a Presidente da
Comissão em exercício, Profa. Dra. Milena Pavan Serafim, encerrou a 82ª 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, 21 de fevereiro de 2018.
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