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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao vigésimo
segundo dia do mês de julho de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de
Graduação da FCA, na sala UL90, sob presidência do Coordenador de Graduação, Prof. Dr. Alcides
José Scaglia, com o comparecimento dos seguintes membros titulares: Profa. Dra. Adriana Souza
Torsoni, Profa. Dra Adriane Elisabete Antunes de Moraes, Prof. Dr. Alessandro Lucas da Silva, Profa.
Dra. Carla Taviane L.S. Ghidini, Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante, Prof. Dr. Márcio Marcelo
Belli, Prof. Dr. Roberto Donato da Silva Junior e Prof. Dr. Wislei Riuper Ramos Osorio. O Presidente,
Prof. Dr. Alcides José inicia a reunião e questiona se alguém quer incluir algo no expediente. O
docente Luciano Mercadante solicita inclusão do VII - discussão sobre problema de horários. Prof. Dr.
Alcides aproveita para incluir o item VIII – informes sobre as GRs dos Coordenadores Associados.
Sobre o tem I, Prof. Dr. Alcides esclarece que foi enviado o Edital de Ensino/FAEPEX 25/2015 para os
docentes. Questiona se será feito um projeto único (interdisciplinar) ou de cada área para ser enviado.
Esclarece também que é necessário fazer o levantamento de demanda. Surge a sugestão de ser feito
uma reunião extraordinária da CG para ser discutido como será feito esse Projeto. Prof. Dra. Adriana
Torsoni sugere que seja levantado na Comissão de Pesquisa, a demanda para coisas básicas. Prof. Dr.
Luciano sugere que o Projeto seja ousado. Prof. Dr. Wislei sugere que seja considerado tb o edital de
eventos em campi. Prof. Dr. Alcides coloca a questão das Quartas Interdisciplinares (QIs). Prof. Dr.
Roberto Donato questiona sobre os equipamentos necessários, e pensando nas QIs trazer nomes de
pesos para ser discutido a interdisciplinaridade nas áreas da FCA. Prof. Dr. Wislei sugere que seja feito
um levantamento e um filtro do que pode ser adquirido pelo edital, o que o mesmo pode contemplar.
Prof. Dr. Alcides se compromete que a Coordenação levantará os próximos editais da PRP e analisará o
edital 25 para ser feito o filtro correto do que será enviado para o Projeto. Definido que dia 12 de
agosto às 10h será feito a reunião extraordinária CG para definição do Projeto que será enviado.
Quanto ao item II, Prof. Dr. Alcides esclarece que será repassado as viagens contempladas nesse edital
para Coordenadores Associados, pois acha mais importantes a visão específica de cada curso, e não
geral. O edital contempla uma proposta para cada unidade. Prof. Dr. Márcio Belli compartilha a ideia
de enviar dois docentes para a Universidade de Califórnia, sendo que o modelo de ensino da FCA foi
baseado nessa universidade. Prof. Dr. Luciano, questiona, pois recorda que já foi feita uma
apresentação relatando que o modelo de ensino da FCA foi baseado inicialmente nessa universidade,
porém atualmente estamos longe desse modelo. Ele propõe que se busquem novas metodologias de
ensino fora da sala de aula, dessa maneira resgatando as avaliações que a FCA teve de que possui
muitas aulas dentro de sala. Prof. Dr. Wislei esclarece que houve reciprocidade do que o Prof. Dr.
Luciano questiona, onde na França e outros países utilizam dessa metodologia de ensino fora de aula,
porém essas universidades possuem estrutura de laboratórios e auxiliares/ técnicos para isso. E que o
curso de Engenharia já está estudando novas metodologias para adaptar essa informação. Prof. Dr.
Márcio Belli, rebate, questionando que não se deve ver apenas a questão do ensino, pois a FCA já teve
resposta de várias visitas, mas também deve integrar a Pesquisa e Extensão. Prof. Dr. Adriana Torsoni
coloca a questão das diferenças entre as áreas, onde a Saúde no exterior os pesquisadores são somente
pesquisadores. Prof. Márcio Belli complementa dizendo que isso também deve ser incluído na visita. A
docente Adriana Torsoni, diz que na área da Saúde, estão tentando aproximar os cursos de Ciências do
Esporte e Nutrição dentro da FCA, e com essa visita talvez seja grande oportunidade para êxito dessa
aproximação. Wislei, e coloca a questão da Proposta de Duplo Diploma. Prof. Dr. Alessandro levanta
quem terá disponibilidade e com qual objetivo. Foi de definido que o docente Wislei ficará responsável
por esse edital. Item III, Prof. Dr. Alcides esclarece as responsabilidades dos coordenadores e
representantes diante as disciplinas e dos cursos. Da mesma maneira, quer um feedback dos
Coordenadores Associados e representantes. O docente Luciano cita que, em sua visão, entende que as
disciplinas do núcleo da saúde são de responsabilidade dos três coordenadores dessa área, assim a

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
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

tomada de decisão é facilitada e mais assertiva. É colocado que deve ser claro o papel do coordenador
de núcleo, pois esse é quem vai garantir a oferta das disciplinas para os cursos. Item IV, após
esclarecimentos do pedido dessa padronização, onde as engenharias já possuem, e demais cursos não.
Prof. Dr. Alessandro explica como é feito nos cursos de Engenharia. Os docentes Luciano e Márcio
Belli sugerem que já seja feito um aviso ao início do curso sobre as possibilidades de intercambio e
estágio no exterior. Prof. Dr. Alcides sugere que seja levantamento os procedimentos feitos pelos
responsáveis de estagio dos cursos de Engenharia e que o mesmo seja repassado para os responsáveis
dos cursos de Administração.Em relação ao item V, a Profa. Dra. Adriane Antunes esclarece o ocorrido
e pede um procedimento para advertência para ser formalizado essa ocorrência. O docente Wislei
sugere que a chefe de laboratório passe ao NDE esses procedimentos de uso do laboratório. Profa.
Dra. Adriana informa que isso já existe. Prof. Dr. Luciano sugere que seja feito uma advertência de
maneira formal. Prof. Dr. Alcides esclarece que a CG não tem poder para esse tipo de advertência, e
que essa reclamação deve ser levada à Direção da FCA, mas que se faz necessário entender a
burocracia de como fazê-lo. Dessa maneira, a Profa. Dra. Adriane irá redigir uma carta com a
reclamação formal, e a Coordenação de Graduação se propôs enviar à Diretoria. Item VI, o docente
Luciano passa os informes da UPA. Relata o ocorrido com a área de Comunicação da FCA, onde o
trabalho não corresponde as necessidades da UPA para a divulgação da faculdade. Questiona como
deve ser feito o procedimento para solicitar serviço à area de Comunicação. Prof. Dr. Alcides informa
que o ocorrido seja levado ao ATU da unidade. Item VII, Prof. Dr. Luciano relata a experiência do
facebook interligando Ciências do Esporte e a Diretoria de Ensino, em especial para montar a grade de
horário. Coloca, também, a questão da disciplina de Nutrição para o curso de Ciências do Esporte, a
incapacidade da área não poder oferecer, e sugere que deve ser feito planejamento e organização para
não problemas com disciplinas. Item VIII, Prof. Dr. Alcides esclarece sobre o pedido das GRS para os
sobre os novos Coordenadores Associados, e que o encaminhamento foi feito a PRG. Encerrando os
itens do Expediente e dando início a Ordem do dia, Prof. Dr. Alcides inclui dois itens, sugestões de
mudanças no Plano de Ensino de disciplinas (Ricardo e Roberto). Prof. Dr. Wislei aproveita esclarecer
e solicitar a retirada do item referente ao pedido do Prof. Dr. Ricardo Floriano, pois houve um engano
nesse pedido. Aprovada a inclusão de pauta apenas do item das alterações no Plano de Ensino do Prof.
Dr. Roberto. Os desataques foram feitos para os itens: B, G, H e I. Itens sem destaque aprovados por
unanimidade. Em relação ao item B, ficou definido que os docentes Márcio Belli, Marco Milani e
Johan Poker serão a comissão avaliadora. Aprovado por unanimidade. Item G, esclarecido que falta
apenas uma confirmação de um membro titular, porem há suplente. Aprovado por unanimidade. Item
H, Prof. Dr. Wislei solicita a abstenção na votação. Esclarece novamente os critérios para o prêmio de
reconhecimento docente. Item aprovado com uma abstenção. Profa. Dra. Adriana sugere que para os
próximos seja feita a inscrição de duas formas: a inscrição própria e a indicação de um nome pela area.
Quanto ao item I, após esclarecimentos do docente Roberto, o item foi aprovado com uma abstenção.
Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão em exercício, Prof. Dr. Alcides José
Scaglia agradece a todos e encerra a 56ª 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, 22 de julho de 2015.

