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ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
sexto dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de
Graduação da FCA, na sala UL21, sob presidência do Coordenador de Graduação, Prof. Prof. Dr.
Alcides José Scaglia, com a participação dos seguintes membros titulares: Profa. Dra. Adriana Souza
Torsoni, Profa. Dra. Adriane Elisabete Antunes de Moraes, Prof. Dr. Alessandro Lucas da Silva, Proa.
Dra. Carla Taviane L. S. Ghidini, Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior, Prof. Dr. Luciano Allegretti
Mercadante, Prof. Dr. Márcio Marcelo Belli, Prof. Dr. Oswaldo Gonçalves Junior, Prof. Dr. Roberto
Donato da Silva Junior e Prof. Dr. Wislei Riuper Ramos Osorio. Inicia a reunião com o Presidente
Alcides questionando se há itens a serem incluídos no Expediente. Incluído item VI, referente a
informações sobre o Laboratório de Experiências Pedagógicas. Iniciando no item I, Prof. Dr. Alcides
solicita aos membros dessa Comissão levam aos demais Colegiados com a intenção de saber se os
docentes gostariam de participar do teste da referida ferramenta. Prof. Dr. Johan, cita que “clickers” é
um equipamento para se obter resposta em tempo real. Item II, Prof. Dr. Wislei Riuper R Osorio
solicitou para incluir o item na ordem do dia. Item III, Prof. Dr. Wislei solicitou a inclusão na ordem
do dia, e esclarece sobre as alterações feitas no projeto pedagógico, onde foram feitas algumas
mudanças, e aponta um não atendimento a resolução. E comenta também, que os colegas de curso
estão em discussão sobre as aulas práticas. Item IV, Prof. Dr. Alcides solicita que os docentes revisem
todo os planos de desenvolvimento das disciplinas, para que possam ser alterados com antecedência.
Em especial a bibliografia que não se pode alterar a qualquer momento. Prof. Dr. Marcio Belli
comenta que os docentes deveriam verificar antes se há o livro existe na biblioteca, antes de mencionar
no programa da disciplina. Prof. Dr. Alcides irá se reunir com a biblioteca para verificar o tempo de
entrega dos livros já adquiridos, para comparar com as bibliografias básicas. Esclarece também, que os
docentes poderão solicitar a atualização da bibliografia básica, no próximo semestre. Prof. Dr. Wislei
comenta sobre à relação de alunos por exemplar de livro e a atualização que se deve ter a cada 5 anos.
Em geral, se entende que a bibliografia básica possa ser um livro que contenha um contexto como um
todo da disciplina, e na bibliografia complementar constar livros que serão utilizados apenas capítulos,
e não grande parte do livro. Item V, Prof. Dr. Alcides esclarece que a intenção é desse PAD ser o apoio
e ligação do aluno entre os docentes e coordenação. Comenta também, que o PAA (Programa de Apoio
Acadêmico) foi desenvolvido para intervir naquele aluno que no início do curso possui um baixo
rendimento nas disciplinas, com o objetivo de recuperar o desempenho acadêmico. Explica que esse
tipo de PAD não terá vínculo com as disciplinas, mas sim com as coordenações dos cursos, justamente
para haver um elo de ligação entre aluno e coordenação. Solicita aos membros que indiquem alunos
que possam ter esse perfil para serem PAD. Último item do expediente, item VI, Prof. Dr. Alcides
relembra o que foi discutido em reunião sobre o assunto para definir o espaço físico. Em primeiro
momento foi ofertado a sala dos brigadistas para serem guardados os equipamentos. Prof. Dr. Johan
levanta a questão de uma sala com iluminação adequada para os vídeos aulas. Foi sugerido utilizar a
sala de cinema ou na atual sala dos brigadistas. Profa. Dra. Adriana Torsoni comenta sobre a
manutenção do espaço criado, que será preciso ter verba para isso. Prof. Dr. Alcides cita que o projeto
será aprovado por essa Comissão de Graduação e após, deverá ser ajustado o orçamento da graduação
para ter disponível verba para essa manutenção, já que a graduação assumiria o controle de espaço.
Profa. Dra. Adriana Torsoni comenta sobre a compra de equipamentos em conjunto desse laboratório
de experiências pedagógicas com os laboratórios de ensino, como engenharia e/ou saúde. Todos
concordaram com essa proposta de parceria para adquirir equipamentos. Na ordem do dia, foram
incluídos: alteração de catalogo proposto 2017 para Nutrição (item O), minuta sobre projeto de
Resolução que institui novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em
Educação Física – Licenciatura (item P) e dois itens solicitados pelo Prof. Wislei no expediente dessa
reunião. Foram destacados os itens: D, E, F, I, H, O, N, P, Q e R. Itens não destacados, aprovados por
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unanimidade. Prof. Alcides explica que será tratado primeiramente o item N por depender de
esclarecimentos da responsável pela Coordenadoria de Laboratório, a colaboradora Ivie Nunes de
Santana e do ATU Flávio Batista Ferreira. Incialmente, a Profa. Dra. Adriana Torsoni comenta que o
colaborador Fernando Simabuco fora contrato como técnico para atuar especialmente na pesquisa e
não para atuar na graduação, e como a faculdade vivencia a falta de técnicos de ensino médio para a
graduação, acordou-se que o uma pequena parte das atividades diárias do colaborador Fernando fosse
deslocada atender a demanda da graduação. Porém, deixou claro que a demanda para a pesquisa está
crescendo e que é necessário esse técnico de nível superior volte para atender prioritariamente a
pesquisa. E ainda, é necessário pensar na função em que a vaga do técnico de nível superior é para
outra demanda e não para aulas práticas, para que não se desvirtue ao longo do tempo. O ATU Flávio
Ferreira esclarece as funções e o enquadramento da carreira PAEPE em que esse colaborador está
alocado. Ivie Santana esclarece sobre as atividades dos técnicos, onde eles possuem o pré e pós aula, e
algumas vezes é necessária a presença durante a aula. Cita também que, o técnico Fabiano está com
carga grande de trabalho, e o Fernando possui tempo disponível para arcar com a demanda excedente,
nesse contexto foi decidido que o Fernando deve absorver a demanda da graduação, já que é um
profissional da carreira PAEPE, mesmo que a vaga tenha sido concebida somente para pesquisa, ele
deve atender também o ensino. Flavio Ferreira explica sobre o fluxo de trabalho dos técnicos de
laboratório, sendo que a maioria dos técnicos seguem o fluxo para atender a graduação e o tempo
excedente para a pesquisa. E no caso do Fernando é o oposto, a prioridade é a pesquisa e depois a
graduação. E é dessa maneira que o plano de trabalho é elaborado. Há a sugestão de que a cada 6
meses se tenha alterações no plano de trabalho dos técnicos. As docentes Adriana Torsoni e Adriane
Antunes concordam que o técnico superior deve ter a prioridade para a pesquisa. Prof. Dr. Alcides
insiste no ponto de se pensar se o técnico é prioritário para a pesquisa, ele e que também deve atender
a graduação, nem que seja uma pequena parte. Flavio Ferreira esclarece que existe uma única carreira
para o funcionário, e há perfis diferentes, e no caso do técnico Fernando Simabuco, foi contratado para
atender ensino, pesquisa e extensão. Porém, a chefia que desenvolve o plano de trabalho possui
autonomia para alterar a porcentagem de atendimento. Assim, a Ivie define a parte administrativa do
técnico, onde analisará se o mesmo será exclusivo para ensino, pesquisa ou extensão, ou
prioritariamente, e a comissão de laboratórios, como na FCA não existe, portanto as comissões de
graduação e pesquisa deveriam fazer juntamente a definição. Com o Fernando foi feito a prioridade da
pesquisa, e o saldo de horas foi deslocado para atender a demanda da graduação. A atribuição do
técnico, é um recurso do laboratório e não possui função pedagógica, mas sim função de suporte
técnico, orientação para utilizar EPIs ou outros equipamentos. Todos concordam que a falta de técnico
também prejudica essa situação. Prof. Dr. Alcides comenta sobre a exclusividade da pesquisa, que o
técnico não poderá ajudar na graduação em casos pontuais. Após discussão e esclarecimentos, o item
foi aprovado por unanimidade. Item D, Prof. Adriana Torsoni esclarece sobre os pré-requisitos que a
Prof. Marta solicitou, onde a Nutrição inseriu uma disciplina para impedir os alunos de se
matricularem, e o Esporte irá orientar os alunos para não se matricularem. Aprovado por unanimidade.
Item E – Luciano solicita a inclusão CP038 – com pré-requisito CP412. Item aprovado por
unanimidade. Item F, Profa. Dra. Adriana Torsoni esclarece a proposta para a reposição de material de
laboratório, a qual foi solicitada na reunião anterior. Explica sobre o modelo do Instituto de Química, o
qual utiliza para elaborar esse documento. A decisão da comissão é de tentar aplicar. Decidido que a
Ivie passe o documento aos demais docentes que utilizam os laboratórios para estarem cientes do teor e
se estão de acordo. Retirada de Pauta, aprovado por unanimidade. Item H, após discussão o Prof. Dr.
Johan é indicado pela graduação. Aprovado por unanimidade. Item I, após esclarecimentos aprovado
por unanimidade. Item O, após esclarecimentos aprovado por unanimidade. Item P, após
esclarecimentos aprovado por unanimidade. Item Q, Prof. Dr. Wislei esclarece sobre a criação de
novas disciplinas e mudança na metodologia de ensino. Sendo a alteração dos vetores teóricos para
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práticos, mas o colegiado da engenharia decidiu que a alteração seria melhor para ano de 2018.
Esclarece também que a alteração de catálogo é para ajustar a carga mínima exigida. Aprovado por
unanimidade E por fim, item R aprovado por unanimidade. Não tendo mais assuntos em pauta, o
Presidente da Comissão em exercício, Prof. Dr. Alcides José Scaglia encerra a 62ª 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, 16 de março de 2016.

