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ATA DA SEXAGÉSSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e
dezessete, a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, na UL 23, sob a presidência do
Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, com o comparecimento dos
seguintes membros titulares: Prof. Dr. Ricardo Floriano, Profa. Dra. Adriana Souza Torsoni, Prof. Dr.
Marco Antonio Figueiredo Milani Filho, Prof. Dr. Mauro Cardoso Simões e o Discente Vitor Ferreira
Boico. Dando início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, agradeceu a
presença e informou que haverá bolsas PDSE para os programas de doutorado. Informou que o
anuário estatístico da pós-graduação já está no site. Informou que há uma discussão na CCPG de para
que o coorientador não precise mais ser credenciado ao programa. Sobre o PED, o Prof. Leonardo
destacou que possivelmente haverá mudança para atribuição de bolsas às unidades, mas para o 1º
semestre de 2018 serão os critérios antigos. Na CCPG, a responsável, a Profa. Dra. Claudia, reforçou
que o PED é um programa para aluno de pós-graduação e não apoio a graduação. Todas as unidades
deverão fazer um regulamento para aplicação de PED. O Prof. Leonardo informou que as instruções
para o programa PED 1S2018 serão enviadas por e-mail a todos os membros desta comissão. Com
relação às páginas dos programas de pós-graduação (site) o Prof. Leonardo solicitou que as sugestões
sejam enviadas para ele por e-mail. No próximo mês será discutido o conteúdo. Com relação a
atualização do plano de ocupação das salas da pós-graduação, o Prof. Leonardo disse que participou
da última reunião da comissão de espaço físico e não tem volta a sala do Lanut (UL72) talvez deslocar
para UL 78 com acesso separado. Sendo assim, será solicitado que documento sobre o plano de
ocupação das salas de pós-graduação entre na pauta da comissão de espaço físico. Todos
concordaram. O Prof. Leonardo informou que na próxima quarta-feira haverá reunião extraordinário
da CCPG sobre a avaliação quadrienal com presença de pareceristas do CTC da Unicamp. Informou
também que os programas da FCA não tiveram alteração. Continuou dizendo que seremos,
naturalmente, cobrados, e que devemos expor os dados e as avaliações ao público da FCA. E se
preparar para uma discussão com público externo à FCA. A não alteração das notas terão influência
nas propostas dos Doutorados. Estatisticamente os programas que têm apenas mestrado tem notas
03, pouco com notas 4 e raras notas 5. A Unicamp é a universidade com mais porcentual de notas 5, 6
e 7. E hoje há apenas 3 programas com notas 3 e a FCA tem dois deles. A Profa. Adriana disse que o
nosso coordenador de área informou disse que o CTC não mudou notas dos programas. O Prof.
Marco aproveitando o momento para deixar claro aos docente que os critérios que definem os
credenciamentos e descredenciamentos são baseados nesta avaliação. Se fosse algo mais geral dos
programas, como algo da FCA, não ficariam restrito a um programa. O Prof. Leonardo disse que
deveríamos tomar medidas para padronizar o credenciamento e descredenciamento, desde que seja
possível. O Prof. Ricardo acredita que infelizmente poderemos ser penalizados, por não seguir com a
proposta de doutorado, pela não alterações de notas nesta avaliação. Com isso teremos mais
embasamentos para adotar critérios para buscar notas 4 ou 5. O Prof. Leonardo sugeriu a apreciação
de instruções de credenciamento e descredenciamento de docentes nos programas em novembro.
Sem mais informes da coordenação, o Prof. Leonardo passa a palavra aos demais membros. O
representante discente Vitor sugeriu a criação de uma disciplina de didática no ensino superior. O
Prof. Leonardo sugeriu pautar este assunto em outra reunião até o final do ano, devido ao tempo
escasso desta reunião. Todos concordaram. A Profa. Adriana sugeriu usar impressora colorida que
está na sala da coordenação de graduação e de pós-graduação. O Prof. Marco informou que o
ingresso de estudante estrangeiro ocorrerá somente com edital de aluno estrangeiro. Sobre a
apresentação dos procedimentos para uso dos recursos da pós ficou definido as seguintes alteração
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ou sugestões para recurso da banca: 1) Colocar observação no google docs para o aluno de que se
houver alteração na banca, o suplente no lugar de titular, só será pago se for solicitada alteração com
pelo menos 20 dias de antecedência; 2) Colocar qual será origem do recurso após aprovação da
comissão; 3) Na solicitação de documentos aos membros da banca informar que pagamentos
somente após a defesa ou conferência do certificado. Todos concordaram. Sem mais informes dos
demais membros, dando prosseguimento, o Prof. Leonardo passa para a ordem do dia, sendo
destacando os itens: C, D, G, H, I, K, M, N, O, S e inclusão do item T. Sem mais destaques são
aprovados: item E: Apreciação da Solicitação de Atividade Simultânea da Profa. Maria Ester Soares Dal
Poz; item F: Apreciação da Solicitação de Atividade Simultânea do Prof. Paulo Sérgio de Arruda
Ignácio; item J: Aproveitamento de Estudos de Vagner Ramon Rodrigues Silva; item L:
Credenciamento Prof. Dr. Igor Baptista no CNEM, como docente colaborador; item P: Edital do
Mestrado e Doutorado CNEM em Inglês (Anexo: Edital); item Q: Descredenciamento do Prof. Dr.
Augusto Luchessi no CNEM; item R: descredenciamento da Profa. Dra. Ana Paula Badan no CNEM;
Com relação ao item C, o Prof. Dr. Leonardo destacou as seguintes correções: folha 01, linha 03 UL 76;
na linha 08 inserir “que” depois de “disse”; folha 02, inserir “,” entre “...que após”. Todos aprovaram.
Com relação ao item D, a Profa. Adriana destacou que a alteração refere-se apenas a exclusão da área
AC – Nutrição. Todos concordaram. Com relação aos itens G, H, e I, o Prof. Leonardo destacou que
estes docentes não estão credenciados em nenhum programa de pós-graduação da FCA no momento,
mas para ciência de todos, a solicitação de atividade simultânea deles também tramitará na CPG e o
parecer será emitido dizendo que “suas atividades não têm efeito na pós-graduação”. Todos
Concordaram. Com relação ao item K, credenciamento do Prof. Dr. Diogo Cunha no CNEM, o Prof.
Mauro ficou na dúvida sobre se o docente credenciado atendia todos os critérios do programa. A
Profa. Adriana informou que os docentes devem atender 2 dos 3 critérios. Todos concordaram com o
credenciamento. Com relação ao item M, a Profa. Adriana destacou que o credenciamento do Prof.
Dr. Mauricio Rostagno é no Mestrado e Doutorado do CNEM. Todos concordaram com o
credenciamento. Com relação aos itens N e M, o Prof. Leonardo destacou que faltou nos editais as
seguintes recomendação por parte da instrução da PRPG: 1) número de vagas por linhas de pesquisa,
área de concentração ou orientador; 2) Previsão da possibilidade de recurso; 3) colocar número do
edital e aprovação em qual reunião da CPG. Todos aprovaram o edital e será divulgado mediante a
estas alterações. Com relação ao item S, a Profa. Adriana destacou que será padronizado o tipo de
credenciamento do Prof. Dr. Fernando Moreira Simabuco no Mestrado e Doutorado pois na CAPES
não há credenciamento somente no mestrado ou somente no doutorado. Todos aprovaram o
credenciamento. Com relação ao item T, a solicitação foi feita pelo Prof. Alessandro, na data de
ontem. O Prof. Ricardo apresentou um parecer aprovação a solicitação de atividade simultânea.
Todos aprovaram. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Leonardo
Tomazeli Duarte, agradeceu a todos e encerrou a 66ª Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA.
E para constar, eu, Wagner Francisco Bertiz Soria, lavrei a presente ata, que será submetida à
aprovação na próxima reunião. Limeira, 20 de setembro de 2017.

