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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao vigésimo primeiro dia do mês
de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de Graduação da FCA,
na sala UL21, sob presidência do Coordenador Associado de Graduação, Prof. Luciano Mercadante,
com a participação dos seguintes membros titulares: Profa. Dra. Carla Taviane L.S. Ghidini, Prof. Dr.
Roberto Donato Junior; Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior, Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante,
Prof. Dr. Márcio Marcelo Belli, e Prof. Dr. Paulo Ignácio, Profa. Dra. Adriana de Souza Torsoni e
membro suplente Profa. Dra. Adriane Antunes. O prof. Luciano deu início a reunião perguntando se
havia itens a serem incluídos na ordem do dia, a profa, Adriana solicitou a inclusão do item T – criação
de disciplina AM de Seminários em Distúrbios do Metabolismo e o prof. Luciano solicitou a inclusão
do item U – aprovação de ajuda de custo para participação em reunião do Plano Nacional de Esportes
da Mente. As inclusões no expediente foram item IV – apresentação oficial do prof. Paulo Ignácio
como Coordenador do curso de Engenharia de Produção e V – Banca do concurso de Engenharia.
Passando então à ordem do dia o prof. Luciano colocou em votação a ata da reunião passada, sendo a
mesma aprovada com três abstenções, das profas Adriana, Adriane e prof. Paulo, que não estavam
presentes na reunião anterior. Então o prof. Luciano solicitou, conforme item I do Expediente, que os
docentes fizessem um breve relato da participação da FCA na UPA. O prof. Márcio Belli começou
informando que não houve muito apoio por parte da administração do evento; comentou sobre a
ausência dos banners, sobre a ausência de trabalhos dos cursos para serem apresentados aos possíveis
candidatos. Comentou sobre a ótima atuação dos alunos da FCA durante o evento. Sugerido pelo prof.
Belli que a área de Comunicação fique responsável por cuidar e elaborar a divulgação visual dos
cursos da FCA para o próximo UPA. Relato do prof. Paulo sobre a UPA, comentou que seria
interessante ter televisão para passar informações sobre os cursos. Comentou sobre a procura das
pessoas por experiências práticas (conhecer laboratórios, conhecer projetos desenvolvidos pelos alunos
do curso). Comentou sobre a necessidade de apoio patrimonial para podermos levar equipamentos.
Sugerido pelo prof Wislei que deveríamos realizar uma UPA na própria FCA. Profa. Adriane sugeriu
que a Congregação determine a participação no UPA, inclusive destacando docentes e funcionários
para participar. Sugerido pelo Luciano que haja um ônibus (plano B) em Campinas, na UPA, para
transportar os alunos matriculados em Limeira à FCA e depois leva-los de volta para Barão Geraldo.
Plano C seria utilizar a Feira das Profissões de Limeira como o “UPA da FCA”. Plano A seria
continuar participando ativamente no UPA. Os três planos serão encaminhados à Congregação para
votação. Passando ao iten II do Expediente o prof. Luciano informou à todos que não haverá
interrupção de aulas para realização de avaliação de curso neste semestre. A instrução é que os
Coordenadores de curso realizem a avaliação com os representantes de turma e providenciem a eleição
de representante por turma para aquelas que ainda não tem. Sobre o item III foi solicitado pelos
Coordenadores novo envio do questionário de avaliação das disciplinas do 2s2016. Prof. Wislei
apresentou formalmente o prof. Paulo, conforme item IV. Sobre o item VI o prof. Wislei comentou que
ainda não conseguiram definir a banca do concurso da Engenharia para 2017. Solicitou uma extraordinária da CG para que o concurso fosse realizado ainda em 2016. Passando então à ordem do dia os
itens destacados foram: C, G e E da pauta, R e S da pauta suplementar e os itens incluídos na data da
reunião, T e U. Demais itens aprovados por unanimidade. Sobre os itens C e G profa. Adriana comenta
que há erro de português nos relatórios. Aprovação condicional às correções sugeridas pela Adriana.
Sugerido pelo prof. Wislei que no anexo enviado à CG e à Congregação não conste o nome do
parecerista, para evitar constrangimentos. Item E – abstenção do Johan. Aprovado com uma abstenção.
Item R – prof. Leonardo solicitou substituição pois participa de outra reunião no mesmo horário.
Aprovado por unanimidade Item S – prof. Roberto comenta que prof. Peter, mesmo antes do concurso,
passou a atuar no NGC. A ideia é um docente que seja dividido entre as duas áreas, fomentando a
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interdisciplinaridade. Prof. Luciano questiona se esta vaga cobre o buraco deixado pela ausência do
prof. Peter na Engenharia. Comentado pelo prof. Wislei que esse perfil de candidato possivelmente
seria difícil de encontrar. O acordo feito foi de que o docente novo assumirá Estatística I, alguém do
núcleo básico de engenharia assumirá Algoritmos, liberando um docente para as disciplinas
específicas. Prof. Roberto comentou que achou positiva a negociação, pois é sem precedentes que um
docente seja compartilhado e tenha um perfil mais abrangente. O perfil da vaga será enviado ao CIC,
que encaminhará ao CIACAD, depois à congregação. Aprovado por unanimidade. Item T –
apresentado a proposta de criação de disciplina pela Adriana. Aprovado por unanimidade. Item U –
convite para audiência pública para discutir a participação dos esportes da mente no plano nacional do
desporto. Convite foi feito para o prof. Cristiano Torezzan, contudo ele não poderá participar então
solicitou que o prof. Luciano o represente. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais assuntos em
pauta, o Presidente da Comissão em exercício, Prof. Dr. Luciano Alegretti Mercadante, encerra a 68ª
Reunião da Comissão de Graduação da FCA. E para constar, eu, Lívia Verzenhassi Toledo, lavrei a
presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião. Limeira, 21 de setembro de 2016.
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