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ATA DA SEXAGÉSSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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. Eduardo José Marandola Junior, Prof. Dr. Marco Antonio
Figueiredo Milani Filho, a Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada, o Prof. Dr. Ricardo Floriano e o
representante discente Vitor Ferreira Boico. Dando início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Leonardo
Tomazeli Duarte com relação aos informes, disse que irá solicitar ajuda financeira à PRPG para
comprar as passagens aéreas para a reunião com a CAPES dos coordenadores da FCA interessados em
submeter a proposta do curso de doutorado e destacou que as propostas deverão ser apreciadas na
CPG no dia 19 de junho. O Prof. Leonardo informou que o catálogo de 2018 e não de 2017 como
constava na pauta, deverá ser apreciado na CPG no dia 19 de junho também. O Prof. Leonardo
destacou também a importância da elaboração do plano de desenvolvimento das disciplinas da pósgraduação. Com relação ao PED, o Prof. Leonardo lembrou a todos do e-mail enviado, onde
basicamente constam todas as informações e apresentou uma planilha sugerindo a divisão da cota
PED aos programas de acordo com o porcentual de alunos regulares matriculados. Na planilha
constava 9 PED C e 4 PED para o CNEM, 12 PED C e 1 PED B ao EPM e 9 PED C para o ICHSA. A
validação das cotas proporcionalmente aos alunos matriculados foi aprovada por todos os
coordenadores dos programas. Sobre o número sugerido, cada coordenador irá se basear pelas
informações que têm em mãos, pelas informações das disciplinas prioritárias e os candidatos
inscritos. Foi sugerido uma reunião para o dia 01/06 às 13:00, em sala a ser definida, para ajustar o
número de cotas. Sobre o planejamento da Pós-graduação, o Prof. Leonardo apresentou brevemente
a prioridade desta gestão para os próximos anos. Sobre as páginas dos programas do facebook, o Prof.
Leonardo perguntou se todos os programas já teriam, e apenas o CNEM ainda não tem. Em conversa
com a Diretoria de Ensino, será criado uma página da diretoria de ensino da Pós-graduação da FCA
para divulgar defesas e informações gerais que são comuns aos quatro programas. Além disso, a
comissão do programa será responsável para alimentar as páginas dos programas do facebook. O
Prof. Leonardo reforçou com os coordenadores dos programas a necessidade de se usar a verba
Proap. O Prof. Leonardo informou que a Luciane do financeiro está disponível para apresentar as
informações sobre a verba do Proap às Comissões dos Programas, caso haja interesse. Sem mais
informes da coordenação, o Prof. Leonardo passa a palavra aos demais membros. O Prof. Marco disse
que os critérios para credenciamento e descredenciamento de docentes no Programa em
Administração foram aprovados pela comissão do programa e foram definidos pelos critérios de
avalição da CAPES sobre a produção científica, linhas de pesquisas e contribuição efetiva ao
programa. O Prof. Leonardo sugeriu uma reunião virtual para aprovar esta instrução interna o mais
rápido possível. Todos concordaram. O Prof. Eduardo informou que dois docentes atuam juntos nas
disciplinas do ICHSA e a carga didática é dividida, mas é comum na área interdisciplinar criar turma A
e B para que os docentes não tenham a carga horária dividida. Essa demanda foi encaminhada à
Diretoria de Ensino. O Prof. Leonardo informou que o Prof. Rafael Dias, representante da FCA na
CIDD, está participando neste momento sobre a discussão de carga didática e horária das disciplinas
que tem regras no sistema antigas para atender demandas e necessidades novas. Ainda sobre este
assunto, o Prof. Marco disse que há interesse do programa de Administração e do programa de
Engenharia de oferecer disciplinas em compartilhadas para que os créditos sejam contados em
ambos, mas vê dificuldade por causa do sistema. O Prof. Leonardo tentará levar essa demanda de
maneira institucional via CIDD ou até CCPG. Por isso e por outros motivos irá solicitar uma reunião
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com o Pró-reitor da Pós-graduação da Unicamp, para os dias 19 ou 20 de junho. O Prof. Marco
solicitou a possibilidade de se pedir bolsas para o Programa em Administração. Por fim, a Profa.
Patricia solicitou a possibilidade de se reduzir o CP do pré-requisito dos alunos de nutrição para
ingressarem no programa PIF. O Prof. Leonardo disse que basta informar o CP desejado na próxima
reunião para ser votado. Sem mais informes, dando prosseguimento, o Prof. Leonardo passa para a
ordem do dia, destacando os itens C, G, J e K. Sem mais destaques são aprovados, em blocos, os
itens: D: credenciamento Doutor Marcelo Saldanha Aoki junto ao Mestrado em Ciências da Nutrição e
do Esporte e Metabolismo, como docente visitante, para coorientar discente Vitor Xavier Crivelin; E:
Proposta de Abertura de Concurso para Professor Doutor – Área de Ciências do Esporte; F:
Aproveitamento de estudos de Priscilla Perla Tartarotti von Zuben Campos; H: Composição da
Comissão do Programa de Pós-graduação em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo; I:
Alteração instrução interna CPG-EPM 02 – Estudante Especial; L: Homologação resultado Processo
Seletivo PNPD EPM; Com relação ao item C, o Prof. Marco solicitou alteração da palavra Ampad para
ANPAD, na linha 16, e alteração do trecho “...e iremos providenciar as...” para “...e serão
providenciadas as...”, na linha 37. O Prof. Eduardo solicitou a inclusão de “dos inscritos” logo após a
palavra qualidade, na linha 38, e retirada da letra “s” da palavra “Agradeceus”, na linha 39. A Profa.
Patricia solicitou a alteração do trecho “...pós-graduação, uma identidade...” para “...pós-graduação,
pois seria uma identidade...”, na linha 27. Alteração no trecho “...publicada dia 20...” para “...publicado
no dia 20...”, na linha 31. Alteração do trecho “...aquele perfil não atenderia , depois de ler o
documento da área, verificou que há um perfil definição, como...” para “...aquele perfil das pósgraduação ressaltando a área 21 não atenderia a FCA. Como...”, na linha 14 da página 02. Alteração do
trecho “...programa analisei apenas se atende ou não o programa....” para “...programa analisou o
perfil para sua adequação aos programas de Pós-graduação da FCA...”. Sem mais correções, a Ata foi
aprovada. Com relação ao item G, o discente Vitor disse que há grande circulação entre os blocos I e
II de laboratórios e não há acessibilidade para deficientes. Após reunião com outros discentes essa
demanda foi apontada pois há risco de acidentes biológicos. Todos concordaram em levar este
assunto à Comissão de espaço físico, preencher o formulário e solicitar que a área de manutenção
faça um laudo de viabilidade. Com relação ao item J, para membro da CPG na CIACAD, foi indicado o
Prof. Marco Milani, todos concordaram. Com relação ao item K, como membro Coordenador
Associado da CPG, foi indicado o Prof. Eduardo Marandola, todos concordaram. E para membro da
CPG na comissão de espaço físico foi indicado o Prof. Ricardo Floriano. Todos concordaram. Sem mais
assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni, agradeceu a todos e
encerrou a 61ª 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, 24 de
maio de 2017.

