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ATA DA SEXAGÉSSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos doze dias do mês de julho de dois mil e
dezessete, a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, na UL 27, 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. Patrícia de Oliveira Prada e o
Discente Vitor Ferreira Boico. Dando início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Leonardo Tomazeli
Duarte, com relação aos informes, disse que temos que ficar atendo quanto ao Regulamento Geral
da Pós-Graduação sobre Professor Visitante onde diz que todas as atividades de Pós-Graduação
atribuídas a professores credenciados como Colaboradores ou Visitantes deverão ter um
corresponsável interno da UNICAMP. Além disso, credenciamento de Professores ou Pesquisadores
Colaboradores se dará por até 02 (dois) anos. Dando seguimento, o Prof. Leonardo informou sobre a
recepção aos alunos ingressantes da pós-graduação, nesta recepção serão tratados assuntos
relacionados às informações acadêmicas, aproveitamento disciplinas, datas, matriculas em
disciplinas, secretarias de pós-graduação, e talvez poderia ser no dia da matricula. O Discente Vitor
sugeriu que seja mais no início das aulas, tipo na primeira semana. Todos concordaram. Além disso, o
Discente Vitor sugeriu que o site da FCA fosse atualizado, incluído as atas e as informações de pósgraduação. Todos acharam importante. O Prof. Leonardo disse que o formato final da tese pode ser
diferente do proposto pela INFORMAÇÃO CCPG/001/2015, mas há regras especificas a serem
atendidas. Sem mais informes da coordenação, o Prof. Leonardo passa a palavra aos demais
membros. A Profa. Dra. Patrícia informa que hoje é sua última reunião da CPG, após 4 anos. Todos
agradeceram sua contribuição. Sem mais informes, dando prosseguimento, o Prof. Leonardo passa
para a ordem do dia, solicitando a inclusão dos itens: G) Solicitação de autorização para exercício de
atividades simultânea da Profa. Dra. Maria Ester Dal Poz; H) Solicitação de autorização para estágio
de pesquisa no exterior do Prof. Dr. Augusto Ducati Luchessi; I) Solicitação de autorização para
exercício de atividades simultânea do Prof. Dr. Anibal Tavares de Azevedo. Todos concordaram.
Dando seguimento, com relação ao item C: foi sugerido a retira de pauta para apreciação na próxima
reunião. Todos concordaram. Com relação ao item D, os dois candidatos que apresentaram a
documentação completa foram aprovados para serem indicados com relação ao Edital VRERI
65/2017. Com relação ao item E, sobre a solicitação de desistência de orientação e desligamento do
aluno Renan Vinícius Meyer, o Prof. Ricardo informou o aluno não responde a orientadora e a
comissão o decidiu desligar o aluno. O Prof. Leonardo sugeriu verificar se ele está na plataforma
sucupira, e o fato dele ser desligado a pedido do programa pode gerar um questionamento por parte
do aluno. O Prof. Ricardo sugeriu então formalizar apenas a desistência de orientação e não desligar
o aluno. Todos concordaram. Com relação ao item F, sobre a solicitação de desistência de orientação
do aluno Guilherme Pedron Formigari, a Prof. Patrícia informou que o aluno oriundo da Graduação e
Mestrado da FCA, começou a apresentar alguns problemas de relacionamento com os colegas e
orientador conforme descrito no parecer do orientador. O aluno não entregou os resultados gerado
pelo laboratório, já que pertencem ao laboratório. O aluno não se dispôs a encontrar outro
orientador por enquanto. Todos concordaram. Com relação ao item G, solicitação de autorização
para exercício de atividades simultânea da Profa. Dra. Maria Ester Dal Poz, como a docente não está
credenciada em nenhum programa de pós-graduação da FCA, suas atividades não impactam na Pósgraduação da FCA e todos aprovaram; Com relação ao item H, solicitação de autorização para estágio
de pesquisa no exterior do Prof. Dr. Augusto Ducati Luchessi, trata-se de uma alteração da data de
início e por isso foi aprovado; Com relação ao item I, Solicitação de autorização para exercício de
atividades simultânea do Prof. Dr. Anibal Tavares de Azevedo. Todos concordaram. Sem mais
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assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, agradeceu a
todos e encerrou a 64ª 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, 12 de julho de 2017.

