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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
sétimo dia do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de
Graduação da FCA, na sala UL21, sob presidência do Coordenador de Graduação, Prof. Dr. Alcides
José Scaglia, com o comparecimento dos seguintes membros titulares: Prof. Dr. Roberto Donato da
Silva Junior, Prof. Dr.Alessandro Lucas da Silva, Prof. Dr. Marco Antônio Figueiredo Marco Milani
Filho, Profª Drª Carla Taviane Lucke da Silva Ghidini, Profª Drª. Adriana Souza Torsoni, membros
suplentes Profª Drª Rosangela Maria Neves Bezerra, Prof. Dr. Milton Shoiti Misuta e a representante
discente Michelle Louise Frazoni. O Presidente, Prof. Dr. Alcides José inicia a reunião e questiona se
alguém quer incluir algo no expediente. Não havendo inclusões dos demais membros, o Prof. Alcides
inclui dois assuntos nos informes do expediente: VI – alunos prestes a terem matrícula no curso
cancelada, e VII – informes dos representantes da CCG, UPA, Comvest e PAD. Após a inclusão, Prof.
Alcides solicita antecipar o item V - Prestação de Contas, para que o funcionário Flávio Batista
Ferreira, ATU da FCA, possa apresentar o relatório do orçamento. Após a apresentação, é aberto para
questões dos docentes, e alguns levantamentos são feitos sobre os gastos com as disciplinas, como
aulas práticas da área da saúde e despesas com alunos para apresentarem trabalho, despesas com
transporte para disciplinas. O objetivo da apresentação é que a CG discuta sobre os itens de despesa e
definir em qual grupo de despesa esses itens devem ser considerados. Foi proposta que as compras
continuarem como perecíveis e não perecíveis e constar com clareza no Plano de Desenvolvimento da
disciplina, para se efetuar a compra; proposta para aquisição do Pacote Office; questionamento sobre o
fechamento de um dos nichos da FCA para estudos; estudar a proposta de se obter um contrato
contínuo de recursos utilizados na Colação de Grau, como locação becas, cadeiras, para que assim esse
recurso fosse debitado da conta da Unicamp e não da unidade FCA; e por fim aumentar a transparência
e permitir que através de cada Comissão possa destinar melhor os recursos, e executá-los. Com isso, a
representante Michelle solicita também o levantamento para a sala de estudos para os alunos. Voltando
ao item I, após explicação da Profª Rosangela, onde na diretriz da Nutrição consta que o profissional
dessa área deve ter egresso com domínio num segundo idioma, solicita a criação de um laboratório de
línguas dentro da FCA, sendo uma forma de ajudar na formação do aluno. Prof. Alcides acha a ideia
válida em questão de encaminhamento para solicitação de até mesmo que os docentes do CEL possam
lecionar na FCA. A docente Rosangela expõe também que esse laboratório seria um crédito para toda
comunidade da FCA, e não somente para um curso especifico. Foi proposto o levantamento do custo
para criação desse laboratório. Com isso, surge a questão envolvendo os computadores da FCA, onde a
Profª Rosangela diz que por diversas vezes os computadores não suportam o processamento de alguns
softwares. Referente ao item II, o Prof. Marco Milani esclarece sobre o caso da Profª Muriel que sairá
de licença maternidade, e sobre o caso da Profª Luciana, a qual está com uma quantidade excessiva de
carga didática. Em relação a docente Muriel, e também esclarece o questionamento do docente do
DPCT que não virá no 2º semestre de 2015 lecionar na FCA. Propõe que, como solução a curto
prazo, ter internamente o PED para auxilio desses docentes e externamente poder contar com o
professor substituto para a área de direito. Prof. Alcides expõe que é a FCA é incisiva em relação à
vaga de um docente para a área de Direito. Item IV, informes sobre a UPA (Unicamp de Portas
Abertas), esclarecimentos sobre a localização da FCA, a qual ficará alocada no Ciclo Básico I, e que
cada Coordenador Associado já encaminhou as demandas de material que deverá ser levado. O
docente Luciano solicita que sejam definidos a questão do transporte e quais materiais necessários para
a exposição da FCA serão levados. Prof. Milani gostaria de incluir alunos voluntários para
participarem da UPA. Referente ao item III, Prof. Alcides solicita o encaminhamento do relatório da
Avaliação dos Cursos de Graduação para que sejam enviado a Coordenação de Graduação.
Encerrando o expediente, item VII, os devidos informes foram feitos pelos docentes representantes.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Prof. Alessandro coloca as questões do Regimento Geral da Graduação. É discutido que a Comissão de
Normas e Regras seria a mais adequada para a mudança de vetores das disciplinas. Prof. Roberto
informa algumas alterações e aprovação do Vestibular 2016, e levanta o questionamento da carência de
alunos moradores de Limeira no ingresso na FCA. Surgem dúvidas da Profª Adriana, sobre a
porcentagem das Cotas para estudante proveniente de Escola Pública. Prof. Roberto informa também
que o perfil de ingressos atuais é diferente com o que é desejado para a Unicamp. Iniciando a ordem do
dia, os itens destacadas foram F, B, G e H. Itens sem destaques aprovados por unanimidade. Referente
ao Item B, os nomes dos representantes dos cursos ou núcleos para a recomposição da CG são:
Administração, docentes Márcio Marcelo Belli (titular) e Maria Ester Soares Dal Poz (suplente);
Administração Pública: docentes Oswaldo Gonçalvez Junior (titular) e Milena Pavan Serafim
(suplente); Núcleo Comum de Administração - docentes Johan Hendrik Poker Junior (titular) e Daniel
Henrique Dario Capitani (suplente); Engenharia de Manufatura – docentes Wislei Riuper Ramos
Osório (titular) e Rodrigo José Contieri (suplente); Engenharia de Produção – docentes Alessandro
Lucas da Silva (titular) e Rodrigo Fernando Galzerano Baldo(suplente); Núcleo Comum de
Engenharias – docentes Carla Taviane Lucke da Silva Ghidini (titular) e Leonardo Tomazeli Duarte
(suplente). Item aprovado por unanimidade. Item G, os membros titulares indicados foram: Daniel
Henrique Dario Capitani, Márcio Bobik Braga, Vladimir Fernandes Maciel Francisco Luiz Cazeiro
Lopreato, Rodrigo Vilela Rodrigues, e como suplentes: Álvaro de Oliveira D'Antona Marco Antonio
Figueiredo Milani Filho, Fábio Barbieri, Angelo da Costa Gurgel e Paulo Rogério Scarano. Aprovado
por unanimidade. Quanto ao item F, ficou definida a data para 15 de julho de 2015. Item aprovado por
unanimidade.E por fim item H, os membros titulares indicados foram: Gustavo Hermínio Salati
Marcondes de Moraes, Johan Hendrik Poker Junior, Walter Belik, Renato de Castro Garcia, Lia
Hasenclever, e como suplentes foram: Ana Lucia Goncalves da Silva, Celio Hiratuka e Mariano
Francisco Laplane. Item aprovado por unanimidade. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente
da Comissão em exercício, Prof. Dr. Alcides José Scaglia agradece a todos e encerra a 55ª 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, 17 de junho de 2015.

