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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos quinze dias do mês de fevereiro 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. Márcio Alberto Torsoni, com o comparecimento dos
seguintes membros titulares: Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior, Prof. Dr. Marco Figueiredo
Milani Filho; membros suplentes: Profa. Dra. Adriana Souza Torsoni e Prof. Dr. Cristiano Torezzam. O
Prof. Dr. Leonardo Duarte Tomazeli e Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada justificaram suas ausências.
Dando início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni começou pelos informes,
dizendo que a verba do Proap será até abril mas há a possiblidade de ser prorrogado até dezembro
pois falta uma parcela a ser liberada pela CAPES. O Prof. Márcio informou que na reunião da CCPG
desta semana, a Pró-reitora destacou erros nas plataformas sucupira de vários programas mas não
nenhum programa da FCA foi mencionado. Sobre o recurso, o Prof. Márcio solicitará auxilio à PRPG
para o evento da Pós-graduação que ocorrerá na FCA possivelmente em novembro. O Prof. Márcio
destacou que é preciso dar a devida importância para o perfil de evolução no CIACAD com relação à
pós-graduação e que, para subir de nível, o docente tenha atividades de pós-graduação. Não
podemos retirar isto do processo de avaliação. O Prof. Cristiano destacou que o docente tenha
atividade de pós-graduação aqui da FCA ao invés de ter em outras unidades. O Prof. Eduardo disse
que a carreira do docente é na Unidade. A Profa. Adriana informou que dentro do CNEM tem um
pessoal de esporte voltado para humanas que não se enquadra dentro de nutrição devido aos
critérios da CAPES e que em casos assim, o docente não deve ser deixar de receber buscar atividades
de pós-graduação em outras unidades. Diferentemente dos docentes que se encaixam em programas
das unidades e exercem atividades em outra unidade e até em outras universidades, as vezes
exclusivamente em outras universidades. O Prof. Márcio gostou da ideia de se solicitar uma
justificativa dos docentes, no momento de avaliação no CIACAD, dos docentes que não tem atividades
de pós-graduação ou que tem atividades em outras unidades/universidades. Por fim, solicitou que os
coordenadores toquem neste assunto com o colegiado. Sobra a eleição do novo coordenador da Pósgraduação, o Prof. Márcio, destacou que o Prof. Leonardo se interessou e que haverá uma possível
eleição já no mês de Março. Sem mais informes da coordenação, dando prosseguimento, o Prof.
Márcio passa a palavra aos demais membros. O Prof. Eduardo Marandola informou que o Doutorado
do ICHSA não foi aprovado mas por isso temos um posicionamento da área e a noção do que
devemos fazer para um dia obterá a aprovação. Muitas ações serão tomadas. Além disso, disse que o
ICHSA organizará um evento para obter uma projeção nacional e passar a ser conhecido e convidará
pessoas de outros programas similares e da própria CAPES, provavelmente em abril para usar a verba
Proap. Por fim, o Prof. Eduardo informou que haverá este ano também a aula inaugural do ICHSA.
Sem mais informes, dando prosseguimento, o Prof. Márcio passa para a ordem do dia, destacando os
itens C, E, G, H, J, N e P. Sem mais destaques são aprovados, em blocos, os itens: D: necessidade de
compra de impressora para pós-graduação; item F: solicitação de Exercício Simultâneo de Atividades
do Prof. Dr. Augusto Ducati Luchessi; item I: credenciamento Prof. Dr. Lucas Gonçalves Pereira, como
visitante para coorientador da Aluna Isabela Ferreira Rosa, no EPM; item K: alteração do
Representante Suplente do Programa ICHSA na CPG, afastamento do Prof. Dr. Oswaldo Gonçalves
Junior e inclusão do Prof. Dr. Mauro Cardoso Simões; item L: aproveitamento de estudos aluna Marta
de Mesquita Silva do ICHSA; item M: aproveitamento de estudos aluna Andressa Mendes Argenta do
ICHSA; item O: credenciamento Profa. Dra. Ligiana Pires Corona, como docente colaboradora, no
Mestrado do CNEM; Com relação ao item C, foi retirado de pauta pois não há membros suficiente
para apreciar a Ata da 58ª reunião da CPG. Todos concordaram. Com relação ao Item E, a Proficiência
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em idioma estrangeiro deve ser definido nos programas, cabendo à CPG apenas a aprovação, por isso
foi retirado de pauta. Todos concordaram. Com relação ao item G, foi solicitado a retificação da pauta
desta reunião, onde consta “2 (duas)” deveria constar “1 (uma). Todos concordaram e aprovaram o
parecer do Prof. Marco Milani. Com relação ao item H, foi sugerido a inclusão do quarto mais votado
na última eleição, o Prof. José Rodrigo Pauli, como membro suplente da comissão do CNEM. Todos
Concordaram. Com relação ao item J, foi retirado de pauta pois cabem aos programas solicitar o
número de bolsas. Todos concordaram. Com relação ao item N, por não haver alunos do Programa de
Pós-graduação, não haverá indicação de representante discente para comissão organizadora do
evento de pós-graduação e ficou formada com os Professores: Rafael Dias (ICHSA), Washington A. de
Oliveira (EPM), Marcio Belli (ADM) e Andrea Maculano (CNEM). E pelos discentes: Marcela Dátilo e
Felipe Souza (CNEM), Luiz Godoy e Monica Marcio (ICHSA), Alex Mussio Pincelli e Murilo Arthus
(EPM); Com relação ao item P, o credenciamento da Profa. Dra. Andrea Maculano Esteves será como
permanente no Doutorado do CNEM. Todos concordaram. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente
da Comissão, Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni, agradeceu a todos e encerrou a 59ª 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, 15 de fevereiro de 2017.

