Faculdade de Ciências Aplicadas
Cidade Universitária de Limeira
Rua Pedro Zaccaria, 1300, Jd. Santa Luiza – Limeira – SP – CEP 13484-350
Diretoria de Ensino - 19-3701-6655

Cidade Universitária de Limeira, 16 de abril de 2018.
Ilmo(a). Sr(a).
Membro da Comissão de Graduação da FCA

Convocamos V. Sa. para a 84ª Reunião Ordinária da Comissão de Graduação da Faculdade de
Ciências Aplicadas da Unicamp, a realizar-se no dia 18 de abril, às 14:00hs, na Sala UL21 (Ensino I, Bloco
Amarelo, 1º andar).

ORDEM DO DIA
A. Aprovação da ata da 83ª Reunião Ordinária da CG. (anexo);
B. Alteração de representante suplente do Núcleo Geral Comum - Prof. Dr. Tristan Guillermo
Torriani pelo Prof. Dr. Peter Alexander Bleinroth Schulz. Para aprovação;
C. Alteração de representante titular do NDE do curso de Administração Pública - Prof. Dr. Rafael
Dias pelo Prof. Dr. João José Rodrigues Lima de Almeida. Para aprovação;
D. Indicação de representante titular do NDE do curso de Ciências do Esporte - Prof. Dr. Eduardo
Marandola como representante do NGC. Para aprovação;

CURSOS
E. Prazo máximo para solicitação de reingresso entre os cursos de Gestões e Adminsitrações da
FCA. Para aprovação.
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DOCENTES
F. Relatório de Atividades Docente da Profa. Dra. Andrea Maculano Esteves referente ao período
de 01/01/2015 a 31/12/2017. Para aprovação de Parecer do Relator Prof. Dr. Luciano
Allegretti Mercadante. Para aprovação.

VIDA ACADÊMICA
G. Solicitação de Revalidação de Diploma para curso de Nutrição. Interessada: Marcela Reymond
Simões - MCGill University. Para aprovação de parecer referente a equivalência da disciplina
SL800. (anexo)

EXPEDIENTE
I.

Avaliação das disciplinas e Avaliação de Curso - 1S2018;

II.

Discussão e Revisão de Regimento Interno da Comissão de Graduação (anexo);

III.

Discussão sobre Regimento da Faculdade de Ciências Aplicadas;

IV.

Discussão sobre certificação da FCA;

V.

Discussão sobre vaga docente ou cota promoções;

VI.

Discussão sobre reserva de sala;

VII.

Informes da Sob Comissão permanente de Leis e Normas da Unicamp

VIII.

Informes sobre andamento das compras da graduação.

IX.

Informes sobre Protocolos de aquisições da graduação;

X.

Catálogo Proposto 2019 - IFGW. (anexo);

XI.

Alocação de turmas em laboratório;

XII.

Alunos com problemas de Dislexia/Transtorno de aprendizagem;

XIII.

Nota de Repudio - Documento acerca das cotas de progressão de carreira. (anexo);
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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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ITEM
II

REGIMENTO DA GRADUAÇÃO DA FCA

DISPOSIÇÃO INICIAL
Artigo 1º - Este Regimento dispõe sobre as finalidades, competências e organização da
Comissão de Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas (CG-FCA), definindo seu
funcionamento.
Parágrafo Único – A Comissão de Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas reger-seá por este Regimento e pelo Regimento Geral da UNICAMP, complementado pela legislação
superior da Universidade.
.
CAPÍTULO I - DA COMPOSIÇÃO
Artigo 2º - A Comissão de Graduação - CG-FCA, órgão destinado a assessorar a Diretoria
na elaboração de diretrizes e no acompanhamento das atividades de ensino de graduação da
Faculdade, tem a seguinte composição:
I.
O Coordenador de Ensino Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas
(Coordenador de Graduação).
II.
Um coordenador para cada um dos núcleos de graduação reconhecidos pela Diretoria
Acadêmica (DAC-Unicamp) e implementados na FCA (Coordenador de Núcleo): Núcleo Geral
Comum; Núcleo dos Cursos da Área de Engenharia; Núcleo dos Cursos da Área de Gestão e
Núcleo dos Cursos da Área de Saúde.
III.
Um coordenador para cada um dos cursos de graduação (Coordenador Associado de
graduação): Administração; Administração Pública; Nutrição; Ciências do Esporte; Engenharia de
Manufatura e Engenharia de Produção.
IV.

Dois representantes discentes matriculados nos cursos de graduação da FCA;

Artigo 3º - Os membros da CG-FCA serão escolhidos de acordo com os seguintes
procedimentos:
I – O Coordenador dos Cursos de Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas será
indicado pelo Diretor da FCA;
II – Os coordenadores dos núcleos serão indicados pelos docentes dos respectivos núcleos;
III – Os coordenadores associados de graduação, responsáveis pela gestão dos cursos de
graduação da FCA, serão indicados pelos docentes dos respectivos cursos,
preferencialmente, sendo escolhido dentre os membros do NDE (Núcleo Docente
Estruturante) do respectivo curso;

IV – Os representantes discentes serão indicados pelos alunos de graduação regularmente
matriculados;
Parágrafo 1 – Cada membro terá um suplente, exceto o Coordenador de Graduação.
Parágrafo 2 – Os mandatos dos membros da CG-FCA de que trata o Artigo 2º são:
I. os referidos nos incisos I, II e III, de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.
II. os referidos no inciso IV, de 01 (um) ano, permitida uma recondução.
Parágrafo 3 - É permitida uma segunda recondução no mandato aos referidos nos incisos II e III
desde que aprovado pelo respectivos núcleos e coordenador de graduação e que a soma dos
mandatos consecutivos não exceda 4 (quatro) anos.
Parágrafo 3 4 – Caso o número de coordenadores seja superior ao número de gratificações de
“Coordenador Associado de Curso de Graduação” disponíveis na unidade, caberá à CG-FCA a
definição dos critérios de distribuição das gratificações.
Artigo 4º - Os Representantes da Comissão de Graduação serão substituídos em suas faltas e
impedimentos pelos respectivos suplentes.

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA
Artigo 5º - A coordenação e supervisão geral das atividades de ensino dos cursos de
Graduação da Faculdade de Ciências Aplicadas competem à CG-FCA, presidida pelo Coordenador
de Graduação.
Artigo 6o – A Vice-Presidência da CG-FCA será exercida por um dos coordenadores
referidos nos incisos II e III do Artigo 2o.
Artigo 7º - São atribuições da Comissão de Graduação:
I. elaborar e submeter à Diretoria da Faculdade de Ciências Aplicadas:
a) o perfil do profissional a ser formado e um plano filosófico de ação didáticopedagógica para o ensino dos cursos, coerente com este perfil, descritos e compilados
nos respectivos Projetos Políticos e Pedagógicos dos diferentes cursos da FCA;
b) os currículos plenos dos cursos, seus certificados de estudos e as alterações
curriculares, tendo por referência a missão, visão e valores da FCA, bem como seus
objetivos estratégicos;
c) anualmente a necessidade de docentes para cumprimento da carga didática do curso,
considerando a carga didática de graduação total da Unidade e em consonância com a
legislação superior da UNICAMP;

d) em cada período letivo, a distribuição da carga didática entre os docentes das
disciplinas dos cursos, afetas à Unidade;
II. elaborar e implementar a cada semestre um sistema de avaliação das disciplinas, em
consonância com os parâmetros gerais estabelecidos pela Comissão Central de Graduação e
pela Pró-Reitoria de Graduação e, no que se refere às disciplinas dos cursos oferecidas por
outras Unidades, em comum acordo com os Diretores das Unidades correspondentes, que
incluirá:
a) avaliação das atividades docentes em sala de aula, compreendendo, no mínimo, os
seguintes fatores:
1. interesse pelo ensino;
2. didática e técnica de ensino;
3. adequação da avaliação do aprendizado;
4. planejamento da disciplina;
5. relacionamento professor-aluno;
6. atendimento extraclasse;
7. pontualidade;
8. assiduidade;
9. cumprimento do programa.
b) avaliação das condições de oferecimento da disciplina e de sua inserção no currículo
pleno.
III. elaborar e implementar um sistema de avaliação dos cursos, em consonância com os
parâmetros gerais estabelecidos pela Comissão Central de Graduação e pela Pró-Reitoria de
Graduação e, no que se refere às disciplinas dos cursos oferecidas por outras Unidades, em
comum acordo com os Diretores das Unidades correspondentes, que incluirá:
a) avaliação das condições de ensino, compreendendo no mínimo, os seguintes fatores:
1. material bibliográfico disponível;
2. material permanente e de consumo para uso didático;
3. recursos audiovisuais;
4. equipamentos e laboratórios didáticos e recursos para trabalhos de campo;
b) avaliação da estrutura curricular e de sua adequação para os cursos;
c) resultado da avaliação das disciplinas do semestre imediatamente anterior.
IV. Organizar e coordenar, semestralmente, a reunião de Planejamento Pedagógico na FCA;
V. exercer outras atividades referentes ao ensino em nível de graduação desenvolvido na
Faculdade de Ciências Aplicadas, mediante solicitação da respectiva Diretoria.
Artigo 8º - Compete ao Coordenador de Graduação com o apoio dos coordenadores
associados de cursos e de núcleos:
Ipromover a implantação da propostas curriculares do cursos, em todas suas
modalidades e/ou habilitações e uma contínua avaliação da qualidade do curso,

conjuntamente com o corpo docente e discente;
IIformular diagnósticos sobre os problemas existentes nos cursos e promover ações
visando a sua superação;
IIIelaborar e submeter anualmente à aprovação da Comissão de Graduação o plano
geral dos cursos, especificando objetivos, sistemática e calendário de atividades previstas,
visando o aprimoramento do ensino nos cursos, ouvidos os órgãos competentes;
IV- convocar reuniões e garantir a execução das atividades previstas no calendário
aprovado pela Comissão de Graduação;
Vgarantir a realização de todas as atribuições da Comissão de Graduação e, em
especial, do processo de avaliação dos cursos referido no inciso III do Artigo 7º;
VI- apresentar semestralmente à Diretoria da FCA e à Comissão Central de Graduação,
relatório dos resultados gerais de suas atividades, os planos previstos para o aprimoramento
do processo avaliatório dos cursos e as consequências desta avaliação, no seu
desenvolvimento;
VII- informar semestralmente à Diretoria da Faculdade de Ciências Aplicadas, o resultado
da avaliação do desempenho didático dos docentes dessa Unidade nos cursos;
VIII- orientar os alunos dos cursos na matrícula e na organização e seleção de suas
atividades curriculares;
IX-

coordenar, por solicitação do Diretor da FCA:
a) os programas de estágio de formação profissional;

b) a organização e distribuição dos recursos materiais, espaço físico e instalações de
uso interdisciplinar destinados ao ensino em nível de graduação;
X-

Autorizar e encaminhar à Diretoria Acadêmica:
a) a matrícula em disciplinas eletivas;
b) a matrícula em disciplinas extracurriculares;

c) o retorno do aluno ao currículo pleno constante de catálogos anteriores ao seu
ingresso nos cursos;
d) a inscrição de estudantes especiais em disciplinas isoladas;
e) a retificação de médias finais e de frequências de disciplinas, ouvido o professor
responsável.
XI-

propor à Diretoria Acadêmica, ouvidas as instâncias competentes da FCA:
a) o limite máximo de créditos dos alunos dos cursos, para efeito de matrícula;

b) o número de vagas oferecidas anualmente nos cursos para alunos do Programa
Estudante Convênio – PEC-G;
c) o número de vagas por turma de disciplinas da FCA, podendo remanejar alunos entre
as turmas existentes;
d) o oferecimento de disciplinas nos períodos de férias ou fora do período de
oferecimento obrigatório;
e) prorrogações ou antecipações do horário do curso.
XII-

providenciar:

a) o julgamento dos pedidos de revisão de provas e exames de disciplinas da FCA, em
consonância com legislação superior da Unicamp;
b) o exame dos pedidos de inscrição para o preenchimento das vagas remanescentes dos
cursos;
c) o processamento da avaliação dos candidatos ao preenchimento das vagas
remanescentes, classificando-os ao final;
d) a realização de testes de proficiência;
e) os exercícios domiciliares;
f) a confecção do horário das disciplinas;
g) garantir o encaminhamento das notas e frequências à Diretoria Acadêmica, nos
prazos por ela determinados, dos alunos de todas as disciplinas de graduação ministradas
pela FCA;
h) a fixação e a indexação:
1. dos horários de exames;
2. dos critérios de avaliação do aprendizado;
3. da data para exame de avaliação em disciplinas, para efeito de equivalência;
4. dos critérios para avaliação dos candidatos ao preenchimento das vagas
remanescentes.
b) A indicação ou seleção de alunos para participação em programas de intercâmbio.
XIII- emitir parecer sobre pedidos de equivalência de disciplinas, podendo exigir exames
de avaliação;
XIV- Representar os cursos junto à Comissão Central de Graduação e aos órgãos
superiores da Unicamp;
XV-

Presidir a Comissão de Graduação;

XVI- Desempenhar outras atividades referentes ao ensino em nível de graduação
desenvolvido na FCA, conforme solicitado pela Diretoria da Unidade;
XVII- Coordenar a área de Graduação no Planejamento Estratégico da FCA, bem como
coordenar os programas, projetos e ações previstas em cada período do planejamento;
XVIII- Coordenar o planejamento pedagógico semestral da FCA, com apoio da Comissão
de Graduação;
XIX- Designar um coordenador associado de graduação ou qualquer membro docente da
CG para representar e a FCA nas comissões externas à FCA, desenvolvendo e coordenando
as atividades demandas por essa comissão;
XX- Designar um coordenador associado para representar a FCA na comissão de Normas
e regimentos da CCG, sendo o mesmo responsável pela suplência do Coordenador de
Graduação nas reuniões da CCG, quando seu impedimento;
XXI- Designar um coordenador associado para presidir a comissão organizadora da UPA,
ou, no seu impedimento, qualquer outro membro docente da CG;
XXII- Designar dentre os coordenadores associados de curso o vice-presidente da CGFCA;

Artigo 9º - Compete ao Vice-Presidente da CG-FCA:
I-

Substituir o Coordenador Graduação nas suas faltas e impedimentos;

IISubstituir o Coordenador de Graduação na Comissão Central de Graduação, e/ou nas
subcomissões permanentes que a FCA tem assento;
III-

Desempenhar as atribuições que lhe forem conferidas pelo Coordenador;

IV-

Desempenhar as atribuições que lhe forem conferidas pela Comissão de Graduação.

Artigo 10º - Compete ao coordenador de núcleos definidos no inciso II do Artigo 2o.:
I-

Coordenar o núcleo para qual foi eleito, gerenciando as disciplinas que compõe o
respectivo núcleo, em consonância com o projeto pedagógico vigente do curso, bem
como participando das decisões de sua alteração por meio de assento no NDE
(núcleo docente estruturante) de cada curso de graduação;

II-

Encaminhar semestralmente ao coordenador de Graduação e a diretoria acadêmica da
FCA a atribuição dos docentes e horários das disciplinas do núcleo para próximo
semestre, respeitando a matriz curricular de cada curso;

III-

Providenciar e atualizar os planos de desenvolvimento de todas as disciplinas
pertencentes cada um dos núcleos de graduação, contendo ementa, programa,
objetivos, metodologia e critérios de avaliação do aprendizado, promovendo a sua
divulgação entre os docentes para permitir a integração de disciplinas e mantendo-os
em condições de serem consultados pelos alunos, especialmente no momento da
matrícula;

IV-

Avaliar semestralmente os planos de desenvolvimento das disciplinas do núcleo
antes do início de cada semestre letivo;

V-

Emitir parecer sobre os pedidos de equivalência das disciplinas referentes ao seu
núcleo, bem como avaliar os candidatos às possíveis vagas remanescentes dos
mesmos;

VI-

Desempenhar as atribuições que lhe forem conferidas pelo Coordenador de
graduação, principalmente, quando designado a participar das comissões
representativas da FCA junto às demais unidades da UNICAMP;

Artigo 11º - Compete ao coordenador associado, responsáveis pelos cursos de graduação,
definidos no inciso III do Artigo 2o.:
I-

Coordenar o curso para qual foi eleito, gerenciando o desenvolvimento de seu
projeto pedagógico, bem como a gestão do cotidiano do curso, com ênfase, nas
relações professor, aluno e disciplina, no encaminhamento das demandas
orçamentárias referentes ao ensino e no zelo pelo ambiente favorável de
aprendizagem;

II-

Presidir, organizar e coordenar o NDE (Núcleo Docente Estruturante) do respectivo
curso, com a finalidade de zelar pelo Projeto pedagógico do curso, estudando e

providenciando as alterações e atualizações necessárias;
III-

Designar um (ou mais) coordenador de TCC e Estágio no seu curso, garantindo que
essas atividades estejam sem consonância com o Projeto Pedagógico do curso;

IV-

Encaminhar semestralmente ao coordenador de Graduação e a diretoria acadêmica
da FCA a atribuição dos docentes e horários das disciplinas específicas para próximo
semestre, respeitando a matriz curricular de cada curso;

V-

Providenciar e atualizar os planos de desenvolvimento de todas as disciplinas
específicas dos cursos, contendo ementa, programa, objetivos, metodologia e
critérios de avaliação do aprendizado, promovendo a sua divulgação entre os
docentes para permitir a integração de disciplinas e mantendo-os em condições de
serem consultados pelos alunos, especialmente no momento da matrícula;

VI-

Avaliar semestralmente os planos de desenvolvimento das disciplinas específicas do
curso antes do início de cada semestre letivo;

VII-

Emitir parecer sobre os pedidos de equivalência das disciplinas específicas referentes
ao seu curso, bem como avaliar os candidatos às possíveis vagas remanescentes dos
mesmos;

VIII- Presidir a avaliação semestral de curso, respeitando a data estabelecida pelo
calendário da DAC;
IX-

Gestão e organização da participação de seu curso na UPA (Universidade de Portas
Abertas), compondo a comissão interna da FCA, responsável pela participação na
UPA;

X-

Desempenhar as atribuições que lhe forem conferidas pelo Coordenador de
graduação, principalmente, quando designado a participar das comissões
representativas da FCA junto às demais unidades da UNICAMP;

XI-

Organizar e gerenciar todo o processo de renovação de reconhecimento dos cursos e
acompanhar os avaliadores ad hoc designados pelo Conselho Estadual de Educação
durante toda avaliação;
CAPÍTULO III – DO REGIME DISCIPLINAR

Artigo 12º – O regime disciplinar a ser aplicado para preservar a boa ordem, o respeito, os
bons costumes e os preceitos morais, de forma a garantir harmônica convivência entre o pessoal
docente, discente e técnico-administrativo e a disciplina indispensável às atividades universitárias,
será o contido nos artigos de 227 a 243 do Regimento Geral da Universidade Estadual de Campinas.
CAPÍTULO IV - DAS SESSÕES
Artigo 13º - A Comissão de Graduação reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês, a partir
do mês de fevereiro.
§ 1º - O Coordenador de Graduação presidirá a CG-FCA, tendo apenas o voto de qualidade.
§ 2º - Em caso de falta ou impedimento do Coordenador, este será substituído pelo Vice-

Presidente da CG/FCA.
§ 3º - Todos os membros terão igual direito a voz e voto.
§ 4º - As reuniões extraordinárias da CG-FCA serão convocadas pelo Presidente em
exercício ou pela maioria de seus membros, podendo ser realizada virtualmente.
Artigo 14 - As convocações para as reuniões serão feitas por escrito, com declaração da
Ordem do Dia, com antecedência mínima de 48 horas, para as reuniões ordinárias, e 24 horas, para
as extraordinárias.
Artigo 15 - Qualquer assunto da pauta da CG poderá ser incluído com antecedência mínima
de 72 horas, quando solicitado por um de seus membros.
Artigo 16 - Os assuntos da pauta, com caráter de urgência, poderão, a critério do Presidente
ou por solicitação escrita justificada por qualquer membro, constar de Ordem do Dia Suplementar,
que será distribuída aos membros com antecedência mínima de 24 horas.
Artigo 17 - Em sessões extraordinárias serão deliberadas somente sobre matérias objeto de
sua convocação.
Artigo 18 - A frequência às sessões da Comissão de Graduação é obrigatória e pretere as
demais atividades.
§ 1º - O membro da CG/FCA que não comparecer a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas
ou alternadas, sem justificativa aceita pela CG, perderá seu mandato.
§ 2º - O suplente somente terá direito a voto na ausência do titular.
§ 3º - As justificativas deverão ser encaminhadas por escrito ao Presidente da CG antes do
início da seção.
§ 4º - O membro titular impossibilitado de comparecer à sessão deverá notificar o seu
suplente, que o substituirá durante a sessão.
Artigo 19 - As sessões ordinárias e extraordinárias da CG somente serão instaladas com a
presença da maioria de seus membros.
Artigo 20 - À Secretaria da CG/FCA compete secretariar as sessões da Comissão de
Graduação e elaborar as respectivas atas (ou súmulas). Em sua falta, o Presidente indicará quem
deve secretariá-las.
Artigo 21 - O Presidente abrirá a Sessão pela discussão e aprovação da ata da sessão
anterior.

CAPÍTULO IV DA DISPOSIÇÃO GERAL
Artigo 22 – Os casos omissos serão tratados nas esferas de competência da Diretoria ou dos
demais colegiados da Faculdade, em consonância com as disposições legais existentes na
Universidade.
Artigo 23 – Esse regimento entre em vigor a partir da data de sua assinatura.
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MOÇÃO DE REPÚDIO

Os docentes do núcleo saúde da Faculdade de Ciências Aplicadas da UNICAMP, em
reunião de colegiado realizada em 11 de abril de 2018, gostariam de se posicionar contra a
concessão, no presente ano, de uma única vaga para Professor Doutor em RDIDP nível MS-3.1,
vaga esta que pode ser convertida em cotas para promoção, conforme informação divulgada na 42ª
Sessão Ordinária da Congregação realizada em 04/04/2018. No entanto, este colegiado entende que
a proposta de uma cota MS-3.1 para satisfazer as demandas das promoções docentes é inaceitável e
muito inferior às nossas necessidades.
A comunidade docente entende que a FCA apresenta número de docentes muito aquém das
necessidades dos 6 cursos vigentes e aquém do número existente em outras unidades da
UNICAMP. Além disso, o número de docentes em nível MS-6 é inexpressivo, e docentes MS-3.1
com tempo de casa e condições de pleitear progressão para nível MS-5. Temos uma demanda
reprimida de docentes que já tiveram, nos anos anteriores, pedidos de progressão de carreira com
mérito reconhecido, porém não concedidos frente às restrições orçamentárias. Além disso, o
aumento no número de docentes em níveis superiores (como MS-5 e MS-6) é necessário para que
nossa unidade tenha maior participação e representatividade nas demais instâncias da Universidade,
hoje muito inferior à necessidade.
Lembramos que a FCA tem ingresso anual de 480 alunos, número expressivamente mais
elevado que as unidades que possuem apenas um curso de graduação e, comparado a outras
unidades, há uma desproporção entre o número de cursos e o número de docentes, bem como em
condições de trabalho. Ainda assim, os docentes da FCA acumulam várias funções (incluindo
administrativas), e são exigidos igualmente quanto à produtividade em ensino, pesquisa e extensão.
Por isso, a concessão de uma única cota não é justa.
Encaminhamos então um pedido às comissões para que discutam esta moção em suas
reuniões ordinárias, e propomos que ela seja enviada à Congregação em formato de um texto que
represente todos os docentes da FCA frente a reitoria, pleiteando melhores condições de trabalho
para o presente ano e maior valorização da carreira docente.
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