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ATA DA OCTAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos dezoito dias do mês de outubro
de dois mil e dezessete, a Comissão de Graduação da FCA reuniu-se, virtualmente, sob presidência da
Coordenadora de Graduação Profa. Dra. Milena Pavan Serafim, com a participação dos seguintes
membros titulares: Prof. Dr. Carlos Raul Etulain, Prof. Dr. Cristiano Morini, Prof. Dr. Diogo Thimoteo
da Cunha, Prof. Dr. Jaime Hideo Izuka, Prof. Dr. José Rodrigo Pauli, Prof. Dr. Paulo Sérgio de Arruda
Ignácio, Profa. Dra. Priscila Cristina Berbet Rampazzo, Prof. Dr. Roberto Donato da Silva Jr.,
representante discente: Maria Caroline De Vasconcelos M Teixeira e membro suplente: Prof. Dr. Igor
Luchini Baptista e Profa. Dra. Juliana Pires de Arruda Leite. A Profa. Dra. Milena iniciou a reunião
pela Ordem do Dia. Item incluído foi o G – Revalidação de Diploma Interessada: Marcela Reymond
Simões. Bachelor of Science in Nutritional Science – McGill University (Para aprovação de parecer).
Itens destacados: G. Demais itens foram aprovados por unanimidade. Item G, após esclarecimentos do
Prof. Diogo sobre o parecer, item aprovado por unanimidade. Retornando para o Expediente, Profa.
Dra. Milena acrescentou os itens: V - Encerramento de do Exercício de Compras 2017; e VI – Evento
“Sou mais que um CR”. Profa. Dra. Milena também aproveitou para informar sobre a compra dos
computadores e os insumos do Lab. Praticas Pedagógicas. Item I, Profa. Dra. Milena comentou sobre a
Avaliação e o novo método de não suspender as aulas, e ser uma reunião expandida do NDE. E que as
reuniões entre discentes e o NDE deverão ser constantes, para que não haja prejuízo de tempo.
Comentou sobre a dinâmica de cada curso em dar andamento na avaliação. Prof. Dr. Cristiano Morini
comentou sobre a avaliação no curso de Administração, onde o Centro Acadêmico havia encaminhado
uma planilha com os pontos dos discentes a serem discutidos. Os alunos que estavam presentes
identificaram a necessidade de se ter mais disciplinas eletivas. Profa. Dra. Juliana comentou sobre o
horário de realização da Avaliação, em que muitos alunos chegaram quando a reunião já havia
começado e queriam estender, mas não foi possível devido ao horário das aulas. Prof. Dr. Paulo e Prof.
Dr. Diogo comentaram que o horário para tarde foi bom. Prof. Dr. Paulo comentou que a primeira hora
foi com os docentes e alunos, e meia hora seguinte foi apenas os alunos para elaborarem um
documento e entregarem a coordenação de curso. Prof. Dr. Pauli comentou sobre demonstrar o
currículo pleno aos alunos e os impactos de cada disciplina, sendo que a demanda dos alunos é a
fixação das disciplinas eletivas (horários e quais disciplinas serão oferecidas), e as equivalências entre
disciplinas entre FCA e FEF. Foi comentado que na primeira semana os alunos ingressantes não
absorvem todas as informações, que deveria ser feita outras reuniões ao longo do semestre para expor
aos alunos sobre o curso. A discente Maria Carolina comentou sobre a possibilidade de ter
equivalências entre disciplinas do IFCH. Profa. Dra. Priscila sugeriu que continue sendo feita a divisão
dos docentes por curso, para que eles saibam onde deverão participar. Item II, Profa. Dra. Milena
comentou sobre as disciplinas prioritárias do PED que foram divulgadas aos alunos, solicitou que
confiram. O PAD foi dado a sugestão de continuar da mesma forma que esse semestre (2s2017), onde
foram prioritárias as disciplinas que não serão contempladas com PED. Assim, pede que levantem a
demanda para o PAD. Profa. Dra. Priscila comentou sobre a falta de interesse dos alunos em se
inscreverem nas disciplinas da matemática. Item III, sobre a Semana Cultural, a discente Maria
Carolina comentou sobre os horários que terão os eventos da semana cultural. Profa. Dra. Milena
comentou sobre a Diretoria da FCA estar negociando diretamente com os organizadores nas questões
relacionadas aos horários. Prof. Dr. Paulo solicitou que não ter cuidado com os horários que chocarão
com aula, a fim de não haver conflitos. Profa. Dra. Milena comentou que não haverá dispensa de aula,
e que os shows serão em locais afastados das salas de aula. Item VI, Profa. Dra. Milena comentou
sobre o Evento “Sou mais que um CR”, sobre os desafios que os alunos enfrentam em questões
psicológicas e a angústia para com o curso. Comentou sobre o que foi falado pelos alunos, e
principalmente a relação dos docentes para com esses alunos. A discente Maria Carolina expandiu o
1

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

convite aos demais docentes para os próximos encontros. Prof. Dr. Cristiano Morini comentou sobre a
possibilidade de se ter docentes tutores pelos alunos, como em outras Universidade. Prof. Dr. Paulo
comentou sobre a tutoria que já existe na FEEC entre alunos veteranos e ingressantes. E também sobre
os grupos de alunos da Engenharia da FCA que se reúnem. Prof. Dr. Pauli sugeriu que também seja
feito algo parecido com o corpo docente da FCA, por ser novo, e talvez não ter tanta experiência em
lidar com os jovens. Prof. Dr. Roberto comentou sobre as questões culturais e do prazer imediato que
os jovens almejam, e se param com outra realidade na Universidade. Item V, A Profa. Dra. Milena
comentou sobre o encerramento do Exercício 2017 para compras, e inclusive solicitou ao Prof. Paulo o
nome de representante para atender o item C da Ordem do Dia. E por fim, item IV, Prof. Dr. Carlos
Etulain comentou sobre o processo de pedido de revisão de notas/médias, e que os alunos normalmente
não justificam seus pedidos. Foi sugerido que se tenha uma justificava mais fundamentada para que se
tenha a Comissão Avaliadora, caso o aluno solicite. Não tendo mais assuntos em pauta, a Presidente da
Comissão em exercício, Profa. Dra. Milena Pavan Serafim, encerrou a 80ª 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, 18 de outubro de 2017.
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