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ATA DA SEXAGÉSSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE
DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezessete,
a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, na UL 23, sob a presidência do Coordenador de PósGraduação, Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni, com o comparecimento dos seguintes membros titulares:
Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, Prof. Dr. Marco
Figueiredo Milani Filho e a Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada. Dando início à reunião o Presidente,
o Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni começou pelos informes dizendo que será necessário a revisão do
regimento mas há duas possibilidades, decidir hoje o novo coordenador da pós-graduação pois
teríamos amparo do regimento ou marcar uma eleição pra sexta-feira onde os quatros membros
votam, por escrito, manifestando o desejo do colegiado. Todos decidiram que hoje ocorrerá a
indicação dos candidatos. E foram indicados os Professores Leonardo e Gobatto e na sexta-feira
haverá a manifestação formal dos membros desta comissão. O programa de Engenharia e o de
Administração indicou o Prof. Leonardo, o CNEM indicou o Prof. Gobatto. Sobre o Simpósio da pósgraduação (recursos) o Prof. Márcio fez uma reunião com a comissão, o Prof. Washington ficou como
presidente e com a prorrogação do Proap e a perspectiva de ter mais uma parcela poderemos pensar
em usá-lo. Ainda sobre o PROAP, o Prof. Márcio informou que foi prorrogado até 31 de agosto. Sobre
o uso das salas da pós-graduação, 72, 74, 76 e 78, o Prof. Marcio disse que a UL 78 já está
funcionando e recebendo aluno, a UL 76 está livre, a UL 74 está sendo usada para deposito de carteira
e a UL 72 está livre para criação da sala de reunião. O Prof. Eduardo gostaria de manter aquele prédio
para pós-graduação. Todos concordaram. Sobre o funcionamento da secretaria de pós-graduação, o
Prof. Márcio, tem ciência dos problemas, principalmente relacionado ao Sucupira, mas como não há
previsão de vaga para área, vamos adequar a área. Com relação aos pagamentos de ajuda de custo
(diária) para membros de bancas, o Prof. Márcio destacou que o financeiro precisa de 20 dias de
antecedência a secretaria de pós-graduação do prazo mínimo de 60 dias. Por fim, sobre os egressos
da Pós, o Prof. Márcio destacou a importância de se monitorar os egressos para alimentar as
informações do Sucupira. Sem mais informes da coordenação, dando prosseguimento, o Prof. Márcio
passa a palavra aos demais membros. O Prof. Eduardo Marandola informou tanto para o
preenchimento do Sucupira quanto outros, há muitos processos semelhantes que poderiam ser
padronizados entre os programas também, no ICHSA foi criado uma ficha, preenchido pelos docentes
e usada para alimentar o Sucupira. Sobre os procedimentos para defesa poderíamos conversar entre
os coordenadores do programa para padronização e definição de responsabilidades. Sobre os
procedimentos para eleição do coordenado, durante o colegiado, houve muita conversa e sugeriu
discutir melhor a mecânica desta eleição e melhorar o texto do regimento que atualmente gera
dúvida. Por fim, o Prof. Eduardo, convidou a todos os alunos de pós-graduação da FCA participar do
evento do ICHSA com pesquisas interdisciplinares. Sem mais informes, dando prosseguimento, o Prof.
Márcio passa para a ordem do dia, destacando os itens C, D, F, G e M. Sem mais destaques são
aprovados, em blocos, os itens: E: proposta de abertura de Concurso para Professor Doutor; H:
comissão do Programa de Pós-graduação do Mestrado em Engenharia de Produção e de Manufatura;
I: recredenciamento/descredenciamento anual dos docentes no EPM; J: alteração do nome da
disciplina “PO530-Ensaios dos materiais” para “PO530-Planejamento e Gestão da Qualidade” no
catálogo de Pós-graduação de 2017; K: apreciação do Afastamento do Prof. Dr. Augusto Ducati
Luchessi para Pós-doutoramento; L: apreciação da solicitação de Exercício Simultâneo de Atividades
solicitado pela Profa. Dra. Adriana Bin para Participação no Curso de Extensão "Foresight: métodos e
aplicações em ciência, tecnologia e inovação"; e N: credenciamento Profa. Dra. Ana Carolina
Junqueira Vasques junto ao CNEM; Com relação ao item C, a Profa. Patrícia solicitou, na linha 16,
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alterar Marcela ao invés de Marcelo; Item D: a Profa. Patrícia solicitou alterar, na linha 11, retirar
palavra “não” e na linha 20, retirar palavras “ser” e “receber”; Item F: no trecho substituir pela
palavra em destaque “2.5.1 O candidato estrangeiro que possuir bolsa integral em seu país de origem
para a realização do curso de Mestrado em Administração na UNICAMP deverá, no ato da inscrição,
enviar à Comissão do Programa em Administração (CPG-ADM) pelo e-mail posgrad@fca.unicamp.br o
documento formal em português ou inglês atestando a aprovação da referida bolsa.” E no trecho
“2.5.3 O candidato estrangeiro sem bolsa ou financiamento integral deverá realizar todas as etapas do
processo seletivo previstas neste Edital.” Alteração conforme esse texto. O Prof. Leonardo sugeriu
colocar a informação de que o custo da prova da ANPAD é por conta e responsabilidade do candidato.
O Prof. Márcio sugeriu o trecho a seguir: “3.1.1.1 O Teste ANPAD é composto por cinco provas:
Raciocínio Lógico, Raciocínio Quantitativo, Raciocínio Analítico, Português e Inglês. Para informações
adicionais sobre as provas, acessar a página do Teste ANPAD (www.anpad.org.br/teste). A inscrição e
o pagamento do Teste são de responsabilidade do candidato.”; Item G: deixar a palavra em destaque
no trecho “6.3.1 A matrícula no Curso de Doutorado em Administração para candidatos estrangeiros
fica condicionada à entrega do formulário de solicitação de vaga em curso de Pós-Graduação,
preenchido, acompanhado dos seguintes documentos:”; Item M: a Profa. Patrícia, disse que como
passou na área da saúde achou que não havia necessidade de se fazer. O Prof. Márcio, informou que
com a mudança, essas vagas deverão ser apreciadas na CPG também. Após breve discussão, a foi
sugerido a retirada o item desta pauta, para a Profa. Patrícia elaborar um parecer a ser apreciado na
próxima CPG. Todos concordaram. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr.
Márcio Alberto Torsoni, agradeceu a todos e encerrou a 60ª 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, 22 de março de 2017.

