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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
segundo dia do mês de Junho de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de
Graduação da FCA, na sala UL25, sob presidência do Coordenador de Graduação, Prof. Dr. Alcides
José Scaglia, com o comparecimento dos seguintes membros titulares: Prof. Dr. João Eloir Strapasson,
Profa. Dra. Rosângela Maria Neves Bezerra, Prof. Dr. Alessandro Lucas da Silva, Prof. Dr. Johan
Hendrik Poker Junior, Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas e Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante.
Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Alcides Scaglia agradece a presença de todos e inicia
com os informes. Prof. Dr. Alcides Scaglia primeiramente dá os informes vindos da última reunião da
Congregação. Fala que a diretoria solicitou o controle do fluxo de informações dos representantes das
comissões junto a seus representados. Explica que a solicitação se deu principalmente a representação
docente na Congregação e destaca que apesar de na CG o fluxo acontecer de forma satisfatória, é bom
reforçar para que cada vez mais as discussões sejam legítimas. O outro informe da Congregação é que
a diretoria fez uma orientação para que se diminua o número de ad-referendums vindos das comissões,
pois o número estava alto. Prof. Dr. Alcides Scaglia pede que os docentes se organizem em relação aos
prazos para evitar este tipo de situação. Sobre o ENADE de 2013, Prof. Dr. Alcides Scaglia explica
que a Nutrição já participou no ano de 2010, com a turma de ingressantes, e participará novamente em
2013. Além disso, informa que solicitou à PRG o enquadramento do curso de Ciências do Esporte na
área de abrangência de Educação Física, proposta esta que foi acatada pela PRG. O próximo informe é
sobre o convite recebido pela FCA para participar de uma feira de profissões organizada pela UNESP
de Araraquara. Prof. Dr. Alcides Scaglia conta que a FCA já participou nos dois últimos anos
apresentando o curso de Ciências do Esporte e convida todos os interessados a participar. Em seguida,
por conta de buscar uma uniformidade nos procedimentos dos diferentes cursos, além de definir os
critérios para realização de estágios no exterior, Prof. Dr. Alcides Scaglia comenta sobre a
possibilidade de marcar uma reunião extraordinária para tratar do tema, ou se não for possível, incluir
na pauta da próxima reunião ordinária da CG. Sobre as avaliações semestrais dos PAD's, Profa. Dra.
Marta Fuentes explica que, como responsável do PAD na FCA, deve avaliar os relatórios referentes ao
1º semestre de 2013 feitos pelos alunos e pelos docentes em um período pré-determinado pela PRG.
Conta, porém, que dos 45 alunos PAD, apenas 15 preencheram o relatório, impossibilitando a sua
avaliação como responsável. Reforça aos representantes de área que repassem aos demais docentes a
necessidade do preenchimento dos relatórios para evitar a perda de bolsas no futuro, como ocorreu no
semestre passado. O último informe trata do andamento do processo de Reconhecimento dos cursos de
Engenharia. Prof. Dr. Alessandro Silva conta que o professor que fará a visita do reconhecimento do
curso de Engenharia de Manufatura entrou em contato para saber a melhor data para realizar a visita e
acordaram como a melhor data o dia 24 de Junho. A visita do curso de Engenharia de Produção deverá
ocorrer na mesma semana. Dando início a Ordem do Dia, Prof. Dr. Alcides Scaglia coloca sob
aprovação a ata da 32ª Reunião Ordinária da CG, a qual é aprovada por unanimidade. Em seguida,
Prof. Dr. Alcides Scaglia coloca sob aprovação os itens de letras H até P da pauta, pedindo aos que
quiserem fazer algum destaque ou sejam contrários a aprovação que se manifestem. Ninguém se
manifesta e os itens são aprovados por unanimidade. Em relação a aprovação da banca do concurso da
área de Administração para a vaga da Profa. Solange Corder, Prof. Dr. Alcides Scaglia pede a retirada
do item de pauta devido ao não encaminhamento da sugestão dos nomes a tempo de ser aprovado nesta
CG e diz que caso seja necessário fará um ad referendum assim que tiver os nomes para agilizar o
processo. Por fim, o último assunto em pauta é a discussão sobre a alocação das 6 novas vagas
docentes de 2013. Prof. Dr. Alcides Scaglia explica que a FCA conquistou 26 novas vagas docentes,
recentemente aprovadas no CONSU, e que 6 destas novas vagas serão disponibilizadas no ano de
2013. Por isso, a FCA deverá escolher os perfis destas vagas para poder abrir os concursos. Para servir
como subsídio para as discussões, Prof. Dr. Alcides Scaglia pediu ajuda a Área Acadêmica para
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elaborar algumas projeções envolvendo as disciplinas, carga didática e docentes, e de início sugere aos
membros que levem em conta apenas os dados de graduação pois as outras comissões levarão em
conta aspectos próprios, no que diz respeito a pós-graduação, pesquisa e extensão. Prof. Dr. Luciano
Mercadante, observando os dados levantados, faz uma observação sobre a reprovação na disciplina
Morfofisiologia Humana I, que está atingindo um nível muito alto. Destaca também que muitos
docentes sequer dão aula e deixam a disciplina inteira ser conduzida por um aluno PED, o que se
chegar até a PRPG pode ocasionar corte de bolsas, como foi feito na FEF. Prof. Dr. Alcides Scaglia
sugere que seja pensado em uma nova forma de utilização dos PEDs. Sobre as vagas, Prof. Dr. Johan
Poker traz a demanda da área de Administração. Explica que, com a implantação dos novos cursos de
Administração, haverá um período de transição entre as disciplinas novas e as antigas, além do
reingresso dos alunos formados nos cursos de Gestão, o que causaria naturalmente um aumento na
carga didática dos professores da área, e por isso pede que 2 das 6 vagas sejam destinadas a área de
Administração. Isto faz com que alguma área tenha de abrir mão da sua vaga. Profa. Dra. Rosângela
Bezerra argumenta que a Nutrição não poderá nesse momento abrir mão da vaga na área devido a uma
fragilidade na área de Nutrição e Saúde Pública, que precisa ser reforçada. Prof. Dr. Alessandro Silva
concorda com a sugestão de 1 vaga por área. Prof. Dr. João Strapasson reforça a importância de
apresentar ao CIC a demanda de cada uma das áreas. Exemplificando a demanda da área de
Matemática, argumenta a sobrecarga da área com grande número de turmas regulares, turmas extras
para alunos defasados e turmas especiais. Prof. Dr. Luciano Mercadante considera justa a
argumentação do Prof. Dr. Johan Poker, mas como representante de todos os docentes da área de
Esporte não pode abrir mão da vaga. Lembra também que está em andamento um concurso para
professor titular na área do NBGC e que possivelmente poderá ter como aprovado o Prof. Dr. Peter
Schulz, o que fará com que a vaga ocupada pelo docente hoje possa ser repassada para alguma outra
área. Prof. Dr. Alcides Scaglia convida o Prof. Dr. Johan Poker para conversar com o Prof. Dr. Rafael
Dias, representante do NBGC na CG, sobre a possibilidade de repassar essa vaga para a área de
Administração caso o Prof. Dr. Peter Schulz seja o aprovado no concurso de professor titular. Por
conta de não ser uma decisão definitiva, já que isto ficará a cargo da Congregação, Prof. Dr. Alcides
Scaglia coloca sob votação a sugestão da CG para ser levada ao CIC com 1 vaga docente para cada
uma das áreas: Engenharia, Matemática, Nutrição, Ciências do Esporte, Administração e NBGC. Com
5 votos favoráveis e 1 voto contrário, a proposta é aprovada. Prof. Dr. Johan Poker justifica seu voto
contrário com base nas justificativas expostas anteriormente e destaca que independente da alocação
das vagas entre as áreas, a antecipação delas para a área de Administração é fundamental para um
processo adequado de transição das grades entre os cursos de Gestão e Administração. Não tendo mais
assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Alcides Scaglia, agradece a todos e encerra a
33ª Reunião da Comissão de Graduação da FCA. E para constar, eu, Renan Cermaria Bressan, lavrei a
presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião. Limeira, 12 de junho de 2013.

