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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos quinze dias
do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, a Comissão de Graduação da FCA reuniu-se,
virtualmente, sob presidência do Coordenador de Graduação Prof. Dr. Alcides José Scaglia, com a
participação dos seguintes membros titulares: Profa. Dra. Adriana Souza Torsoni, Prof. Dr. Diogo
Thimoteo da Cunha, Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior, Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante,
Prof. Dr. Marcio Marcelo Belli, Prof. Dr. Oswaldo Gonçalves Junior, Prof. Dr. Roberto Donato da
Silva Jr., Prof. Dr. Paulo Sérgio de Arruda Ignácio, e membros suplentes: Profa. Dra. Priscila Cristina
Berbert Rampazzo, e Prof. Dr. Rodrigo José Contieri. Prof. Dr. Alcides iniciou a reunião questionando
se havia itens a serem incluídos no expediente. Foram incluídos: III. Informes de disciplina NC para os
cursos; IV. Disciplinas NC para Nutrição; V. Concurso NGC. Alcides solicitou que iniciassem a
reunião pelo item II, e foi comentado sobre a nova composição da CG e os tempos de mandato e
recondução de cada membro da CG atual. Item III, Prof. Dr. Roberto explicou sobre o perfil do
docente que assumirá a nova vaga do NGC, sobre a junção da area de estatística com a area do núcleo
comum. Profa. Dra. Priscila comentou sobre ajustar algumas disciplinas que poderão se encaixar para
o novo docente. E solicitou sugestões dos coordenadores sobre o assunto. Prof. Dr. Diogo comentou
sobre o aumento da carga impactar no final do curso. Prof. Dr. Roberto explicou que a nova disciplina
(estatística quantitativa e qualitativa) já estaria contemplada nos 28 créditos de NGC. Profa. Dra.
Priscila comentou que atualmente os docentes de estatísticas não focam nas especificidades de cada
curso, e que com o novo docente do NGC o objetivo será melhorar e focar o conteúdo para cada curso.
Prof. Dr. Luciano comentou sobre a disciplina de matemática para a área da saúde que foi criada com
esse intuito, mas que não cumpriu. Prof. Dr. Roberto colocou que estão construindo uma ementa da
disciplina coletivamente. Prof. Dr. Luciano solicitou que seja incluído a disciplina matemática para
saúde na análise das disciplinas para o novo docente. Prof. Dr. Diogo perguntou quem iria lecionar
essa disciplina, Prof. Dr. Roberto afirmou que seria o novo docente. Prof. Dr. Alcides aproveitou o
gancho para calcular o tempo que os docentes Roberto e Priscila levaram para comentar sobre o item, e
que isso será considerado para o Projeto Pedagógico. Item IV, Prof. Dr. Diogo solicitou sugestões de
como proceder com o caso de disciplinas NC para o curso de Nutrição onde comentou sobre os
estágios que os alunos não podem cumprir por conta dos do não cumprimento de disciplinas NCs e que
os alunos não conseguiram vagas nas mesmas. Prof. Dr. Roberto explicou sobre a quantidade de
disciplinas NCs oferecidas nos dois últimos semestres, e mesmo solicitando mais vagas os colegas de
trabalho não cederam por comprometer a qualidade das do andamento da disciplina. Mesmo assim,
aprovaria a abertura de novas vagas para que essas possam contemplar todos os alunos que necessitam.
Prof. Dr. Diogo comentou sobre os alunos de Nutrição que dependem de NCs para fazer o estágio e
acabam tirando a vaga dos alunos em fase e que deveriam cursar as eletivas naquele semestre. Prof. Dr.
Roberto se disponibilizou a fazer o trabalho de conscientização junto ao Prof. Dr. Diogo para que os
alunos possam participar da aula sem possível desistência e gerar problemas futuros. Foi também
comentado sobre as disciplinas que iniciam com 60 alunos e chegam ao final do semestre com menos
de 20 alunos. Prof. Dr. Johan comentou sobre conscientizar os alunos de cursarem, e também de
oferecer mais NCs no início do curso. Prof. Dr. Diogo comentou sobre os alunos estarem se
matriculando e desistindo, não ajudará o aluno quando deverá cursará o estágio. Foi também
comentado sobre o horário feito em conjunto para deixar as “janelas” para que o aluno possa cursar
NCs. Item V, após explicação do perfil da vaga e dificuldades em compor os membros, foi aprovada a
inclusão da banca comissão julgadora do concurso NGC na ordem do dia como item F. Na Ordem do
Dia, foi incluído o item F, referente a Banca Avaliadora do concurso do NGC. Os itens destacados
foram: B, D e F. Os itens C e E foram aprovados por unanimidade. Item A aprovado com 3 abstenções.
Item B, Prof. Dr. Luciano comentou sobre não ter docentes dispostos a trabalhar com a disciplina de
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fármaco dentro da FCA, mas que um está disposto a trabalhar em projeto fora dessa Faculdade. Deixou
claro que não deseja condenar o docente, mas os colegiados precisam ficar atentos com isso, tanto que
a disciplina de fármaco dos cursos da FCA saiu de catalogo por não haver docente. Após observação
feita, o item foi aprovado por unanimidade. Item D, Prof. Dr. Márcio Belli fez uma observação sobre o
primeiro semestre ser de agosto a dezembro. Prof. Dr. Paulo disse que seria o primeiro semestre do
calendário da universidade de fora. Prof. Dr. Belli comentou que há outras inconsistências como essa
ao longo do texto. Prof. Dr. Paulo fará a correção no texto sobre o 5º semestre. Prof. Dr. Belli
comentou sobre o estágio fora que é feito uma semana na universidade e outra semana na empresa,
diferente do Brasil que o aluno deve conciliar os dois. Item aprovado por unanimidade, diante
correções propostas. E por fim, item F, Prof. Dr. Roberto comentou sobre a indicação da banca, onde a
construção foi difícil pelos impedimentos que houveram. Os candidatos são de diversas formações, o
que desafia a construir o perfil adequado para preencher a vaga. O critério para escolha da banca foi
construído através: Prof. Dr. Peter será presidente, pois já faz o “trânsito” entre quali e quanti, o qual
comentado no início da reunião. O restante da banca foi pelo critério de entender o trânsito entre quali
e quanti, dessa maneira há membros da área de exatas, e de humanas. Item aprovado por unanimidade.
Retornando ao item I, Prof. Dr. Alcides distribuiu o anexo que havia enviado por e-mail aos
coordenadores. A ideia é de ser aprovado na reunião e depois divulgado aos demais docentes. Abriu
para sugestões dos membros da CG. As disciplinas apresentadas são somente as que serão oferecidas
no 1s2017. Prof. Dr. Roberto comentou sobre o caso da NC400, que é comum a todos os cursos da
FCA, mas que os docentes que lecionam são da area de administração. Prof. Dr. Luciano comentou
que se deve repensar nessa disciplina, pois que para o curso de Esporte ela não é bem aplicada, e não
há continuidade do assunto. Foi sugerido que a docente Adriana Bin faça na reunião do PP uma
apresentação da disciplina para compreensão de todos e possíveis ajustes. Prof. Dr. Roberto comentou
sobre demais disciplinas e quais docentes farão uma apresentação. Sugerido pelo Prof. Dr. Johan que
seja só apontado na reunião as disciplinas, e após os docentes envolvidos se reúnam e façam os
devidos ajustes. Comentado sobre a maturidade do aluno em cursar as NCs, que nem sempre no
começo ou final do curso são viáveis. Prof. Dr. Alcides explicou sobre a segunda parte, que estarão
divididos em 4 grupos, justamente para terem o momento de apresentação das disciplinas. Na terceira
parte, explicou que os cursos deverão decidir se irão ou não se dividir, por conta das disciplinas que
são dadas em comum. Prof. Dr. Oswaldo sugeriu que a terceira parte seja feita separada por adm e
engenharia, para que possam dar andamento até no catalogo proposto 2018. Prof. Dr. Alcides citou que
a primeira parte está ok, onde está a parte geral, e que ele irá conduzir a plenária. Já na segunda parte,
cabe aos de coordenadores de núcleos conduzirem a discussão. Onde, o Prof. Dr. Johan ficaria com os
cursos de Administração e Administração Pública; a Profa. Dra. Adriana Torsoni ficaria com os cursos
de Nutrição e Ciências do Esporte; as docentes Carla e/ou Priscila com os dois cursos de Engenharia.
Prof. Dr. Roberto na sala do NGC. A terceira parte, seria dividida por coordenador associado e seus
respectivos cursos. Prof. Dr. Alcides relembrou a importância de estabelecer esses laços com o
Planejamento Pedagógico, pois durante bons anos serão o mesmo grupo. Não tendo mais assuntos em
pauta, o Presidente da Comissão em exercício, Prof. Dr. Alcides José Scaglia, encerra a 72ª 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, 15 de fevereiro de 2017.
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