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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao vigésimo dia
do mês de Maio 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: Profª Drª Adriane Elisabete Antunes de Moraes,
Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante, Prof. Dr. Roberto Donato da Silva Junior, Prof. Dr. Marco
Antônio Figueiredo Marco Milani Filho, Profª. Drª Carla Taviane Lucke da Silva Ghidini, Profª. Drª.
Adriana Souza Torsoni, membro suplente Prof. Dr. Rodrigo Fernando Galzerano Baldo e a
representante discente Michelle Louise Frazoni. Prof. Dr. Alcides José inicia a reunião e questiona se
alguém quer incluir algo no expediente. Prof. Dr. Marco Marco Milani solicita a exclusão do item V.
Prof. Dr. Luciano Mercadante solicita inclusão de informes sobre a Revista do Vestibular. Prof. Alcides
inclui item referente à lista das disciplinas que terão PED no 2s2015. Dando início ao expediente, item
I, Prof. Dr. Alcides esclarece os possíveis dias para o curso, e pede que seja levantando a demanda de
interesse com os docentes e se for necessário PEDs. Foi sugerido que a Diretoria de Ensino levante as
vantagens e desvantagens da utilização do Moodle para que os representantes da CG possam levar aos
docentes que não conhecem a plataforma, a discente Michelle Franzoni coloca a sua experiência com
as duas plataformas, Teleduc e Moodle. Referente ao item II, foi colocado os problemas da Avaliação.
Prof. Marco Marco Milani citou que foi levantado pelos alunos da Administração e Administração
Pública que seja feito uma parceria e integração com a Prefeitura de Limeira. Não houve grandes
reinvindicações que gerasse discussão mais complexa, o prejuízo maior foi do encurtamento do horário
por conta de um Fórum, de maneira que não teve participação maior dos alunos dos cursos de Gestões
e Administração. Prof. Alcides coloca a importância de verificar a data antes de agendar eventos, pois
a data da Avaliação já é estipulada pelo calendário da DAC no início do semestre. Prof. Luciano fez a
discussão com os alunos pautada em indicadores da FCA, priorizando a questão da vinda da FT para o
campus da FCA. Prof. Alcides coloca o formato que os cursos utilizaram para fazer a Avaliação. Prof.
Marco Milani cita a questão dos perfis dos alunos, os quais são diferentes em cada curso, e como se
pode incentivar os alunos a participarem da Avaliação. Também foi citada a importância do
intercambio estudantil, para que o aluno ganhe maturidade e tenha outra faculdade para comparar as
diferenças e sugerir mudanças para a FCA. Pontos importantes levantados na Engenharia foram
esclarecidos pelo Prof. Alcides, que é o acompanhamento do Estágio obrigatório. Prof. Roberto
Donato Jr. coloca pontos sobre o formato da Avaliação, que alguns alunos não possuem um
determinado senso com os assuntos que não cabem na avaliação, dessa maneira sugere que a FCA
tente construir uma proximidade com os alunos para que os mesmos possam trazer assuntos
importantes na Avaliação. Item III, esclarecimentos sobre o prazo final de envio dos projetos. Item IV,
Prof. Alcides esclarece os prazos para inscrição das disciplinas que serão oferecidos o teste de
proficiência. Item VI esclarecido pelo Prof. Alcides que já foram solicitados para o curso de
Engenharia de Manufatura e para o curso de Administração Pública, conforme mudanças no
Regimento da Comissão de Graduação. Item VII, Prof. Alcides esclarece que os representantes atuais e
antigos da CG serão convocados para comparecer na próxima quarta-feira para uma reunião sobre as
questões do PED. Foi levantando a questão do aluno que participa do PED não substituir professor, e
sim realmente ser um estágio acompanhado. Item VIII, Prof. Alcides fornece esclarecimentos sobre
formas de fazer o Planejamento Pedagógico, e levanta a sugestão que o Planejamento seja feito na
semana de estudos do 1º semestre de 2015 e ao final do ano. Item IX, esclarecimentos sobre os
parâmetros da VRERI e sobre a implementação do formulário de Justificativa para que o Colegiado
possa aprovar ou não a inscrição do aluno nas seleções de programas de intercâmbio. Os docentes
Adriana Torsoni e Alcides sugerem que as áreas transversais sejam incluídas na discussão caso seja
necessário, ou seja, se os alunos tenham reprovações nas disciplinas dessa área. Referente ao item X,
após esclarecimentos das representações, ficou definido que os docentes Luciano Mercadante (titular)
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e Marco Milani (suplente) representarão a UPA, o docente Alessandro representará Normas e
Regimentos, os docentes Roberto Donato Jr. (titular) e Luciano Mercadante (suplente) representarão a
COMVEST, as docentes Adriana Torsoni (titular) e Carla Ghidini e Adriane Antunes (suplentes)
representarão o PAD. Item XI, lista das disciplinas para PED ficou decidido que a Diretoria de Ensino
irá enviar as sugestões de disciplinas para apoiar a decisão dos Coordenadores Associados. Item XII,
referente à Revista do Vestibular, Prof. Luciano dá esclarecimentos sobre os prazos e informações que
constam na Revista. Terminando os itens do expediente e passando para a Ordem do Dia, Prof. Dr.
Alcides questiona se há algo para ser incluído, Prof. Alcides inclui o item Q - Professor Especialista
Visitante de Engenharia, e item R - Banca do Concurso na área de Ciências do Esporte. Os itens com
destaque foram: B, E, I, J, K, N, P, Q, R. Itens sem destaque, aprovados por unanimidade com exceção
do item A, o qual foi aprovado, mas com 5 (cinco) abstenções. Item B, definida a Banca para o pedido
de revalidação, será composta pelos docentes: Paulo Hayashi Junior, Cristiano Morini e Paulo Sérgio
de Arruda Ignácio. Aprovado por unanimidade. Item E, Prof. Luciano solicita o destaque para maior
transparência, informar se a atividade simultânea será ou não remunerada e também inserir a Carta
Convite. Foi sugerida a aprovação por “ad referendum”. Item E aprovado por unanimidade com a
Ressalva. Item I, sugerido a alteração do prazo máximo de envio da documentação para o dia 16 de
Julho, e especificar melhor que o memorial é especifico em cima dos critérios para a inscrição, para
melhor identificação por parte dos docentes. Passando a ser chamado de Memorial de Atividade de
Ensino. Item aprovado por unanimidade. Após esclarecimentos, item J aprovado por unanimidade.
Item K, após esclarecimentos, item aprovado por unanimidade. Item N, Prof. Dr. Luciano levanta
questionamento sobre o perfil da vaga, após esclarecimentos da Profa. Dra. Adriana Torsoni o item é
aprovado por unanimidade. Item P, Prof. Alcides questiona que o currículo deve ser ampliado na parte
profissional, detalhar a experiência em cada local de trabalho. Aprovado por unanimidade. Referente
ao item Q, Professor Especialista Visitante na área da Engenharia, Prof. Carla esclarece informações
sobre o candidato. Item aprovado por unanimidade. E por fim, item R, após esclarecimentos da banca,
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 54ª 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, 20 de maio de 2015.

