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ATA DA OCTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e um
dias do mês de março 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. Paulo Sérgio de Arruda Ignácio, Profa. Dra. Priscila Cristina Berbet Rampazzo, Profa.
Dra. Carolina Cantarino Rodrigues e membros suplentes: Prof. Dr. Igor Luchini Baptista e Profa. Dra.
Juliana Pires de Arruda Leite. A Profa. Dra. Milena iniciou a reunião informando sobre a limpeza e
manutenção dos ares-condicionados e contextualizando o caso, o pedido de manutenção e como
funciona a contratação desse serviço. Por fim, as máquinas que estão quebradas serão atendidas para
conserto. Prof. Dr. Paulo comentou sobre a sala UL53, a qual o curso de extensão que pagou o
conserto dessa máquina. Sobre a ordem do dia, houve a inclusão do item K referente as vagas do
Vestibular 2019. Os itens destacados foram: B, E, H, I, J e K. Itens não destacados aprovados por
unanimidade. Item B, foi comentado sobre a proposta de cada curso. Prof. Dr. Diogo falou sobre
acrescentar mais um semestre ao curso e como foi feito o encadeamento das disciplinas. Prof. Dr.
Cristiano Morini disse que o curso de administração trabalhou e se baseou nas boas práticas
internacionais para desenvolver o catalogo 2019. Profa. Dra. Milena comentou sobre o curso de
Administração Pública, onde foi feito em conjunto com administração por conta das disciplinas
comuns aos dois cursos. Prof. Dr. José Pauli falou que as alterações foram poucas, pois já havia sido
feito uma revisão nos anos anteriores. Profa. Dra. Carolina solicitou a inserção de 3 disciplinas e
esclareceu sobre elas. Após a discussão, foi decidido fazer uma extraordinária. Item aprovado por
unanimidade. Item E, Profa. Dra. Milena comentou sobre o estágio obrigatório e o entendimento que o
aluno possui, mediante conversa com coordenador associados e com o SAE, foi elaborado o Manual
de Estágio. Prof. Dr. Paulo falou sobre o estágio ser uma pratica para formação, e que recusa dispensas
que ele acredita que não são equivalentes a essa pratica, e sugeriu que isso seja colocado no Manual.
Item aprovado por unanimidade. Item H, Prof. Dr. Diogo fará a análise sobre o pedido. Item I, Prof.
Dr. Paulo fez os esclarecimentos sobre o pedido e comentou sobre o curso que a candidata fez e que
possui carga horário bem inferior ao que os cursos de engenharia solicitam no Brasil. Item aprovado
por unanimidade. Item J, Profa. Dra. Milena comentou sobre o pedido de Reconsideração de Matricula
da aluna Danielle Tomazin, disse também que a aluna é funcionária da FCA. Após esclarecimentos e
discussão, foi decidido a última oportunidade reconsideração de matrícula e que a aluna se empenhe
mais nas disciplinas de exatas que possui dificuldade, assim a Profa. Dra. Priscila sugeriu que os
docentes da area de exatas auxiliem a aluna. Item aprovado com 07 votos favoráveis, 02 contrários a
reconsideração e 01 abstenção. E por fim, item K, após discussão, ficou decidido a indicação de 02
vagas regulares do curso de Administração para a as vagas reservadas a alunos ganhadores de
olimpíadas de matemática. O cálculo será feito igual aos cursos de engenharias da FCA. Item aprovado
por unanimidade. Referente aos itens do expediente, item I, Profa. Dra. Milena comentou sobre o
prêmio desse ano e que não haverá premiação em dinheiro. Item II a Profa. Dra. Milena comentou
sobre o programa da rede Udual, onde algumas universidades brasileiras já aderiram a esse programa.
A ideia na FCA, primeiramente seriam os cursos de administração e administração pública. Item III, a
Profa. Dra. Milena solicitou que os cursos entrem em contato com os coordenadores de Barão Geraldo
para alinhar melhor sobre as atividades e necessidades específicas de cada curso. Item IV, Profa. Dra.
Milena explicou que a Comvest não processará mais os gabaritos e pediu sugestões para que a
avaliação desse semestre fosse feita. Foi falado sobre alguns softwares e aplicativos que fazem esse
tipo de análise. Houve muitas sugestões, desde googleform e outros aplicativos mais sofisticados.
Item V, Profa. Dra. Milena comentou que na próxima reunião será encaminhado esses protocolos.
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Comentou também que o documento está sendo desenvolvido entre a coordenação de graduação e
coordenação dos laboratórios. Itens VI e VII, Profa. Dra. Milena pediu para lerem a proposta dos
regimentos, para que possam ser discutidos posteriormente. Além disso, questionou se o regimento da
FCA será genérico, e de cada comissão mais completo, ou não. Sugestão de que o Regimento não
deveria ser mudado facilmente, e que o seria a base ficasse no Regimento da FCA. Profa. Dra. Milena
solicitou que essa discussão seja levada aos colegiados. Item VIII, Profa. Dra. Milena comentou
rapidamente sobre o mapa das redes e sugeriu que fosse levado aos colegiados para verificarem as
relações entre as disciplinas. Item IX, Prof. Dr. Cristiano Morini comentou sobre a proposta do curso
de administração sobre as vagas olímpicas. Sugerido fazer uma reunião extraordinária. Item X, Profa.
Dra. Milena comentou a quantidade de alunos de gestão que ainda estão cursando e o impacto no
reingresso, em especial sobre os catálogos que deixarão de ser oferecidos. Foi sugerido colocar um
tempo máximo de solicitação de reingresso. E por fim, item XI, Profa. Dr. Diogo comentou sobre o
técnico de laboratório que foi transferido para o campus de Barão Geraldo, e que isso gerou
dificuldade para conduzir as aulas práticas. Profa. Dr. Igor também comentou sobre haver choque de
horário de aulas e precisar do técnico em ambas. 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, secretariei essa reunião e lavrei
a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião. Limeira, 21 de março de 2018.
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