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ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo terceiro dia do mês de
Novembro de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de Graduação da FCA, na sala
UL21, sob presidência do Coordenador de Graduação, Prof. Dr. Alcides José Scaglia, com o
comparecimento dos seguintes membros titulares: Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas, Prof. Dr. Rafael de
Brito Dias, Prof. Dr. Alessandro Lucas da Silva, Prof. Dr. João Eloir Strapasson, Prof. Dr. Johan
Hendrik Poker Junior, Profa. Dra. Rosângela Maria Neves Bezerra, Prof. Dr. Luciano Allegretti
Mercadante e Murilo Santos da Silva e das convidadas Elaine Barbosa e Patrícia Zanette, assistentes
sociais do SAE. Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Alcides Scaglia agradece a presença de
todos, apresenta as convidadas e inicia com os informes. O primeiro informe trata-se justamente dos
estágios curriculares e extracurriculares e por este motivo o Prof. Dr. Alcides Scaglia passa a palavra a
Elaine Barbosa. Primeiramente, Elaine Barbosa apresenta Patricia Zanette, nova assistente social do
SAE na FCA, que iniciou suas atividades há aproximadamente um mês e fala sobre os estágios.
Explica que o sistema do SAE encaminha automaticamente todas as solicitações de estágios para o
coordenador de graduação, que repassa aos coordenadores associados, de acordo com o curso do
aluno. Nas outras unidades, isto não é problema, já que há um coordenador para cada curso, enquanto
na FCA o coordenador de graduação é responsável pelos 8 cursos da unidade, tendo que realizar este
processo de encaminhamento. Elaine Barbosa explica ainda que há uma intenção de realizar
adequações no sistema para atender as especificidades da FCA. Prof. Dr. Alcides Scaglia demonstra na
lousa como funciona o processo que ele realiza no sistema hoje. Prof. Dr. Johan Poker conta que o
Prof. Dr. Paulo Hayashi, coordenador de estágios dos cursos de Gestão, tem um projeto de
mapeamento das empresas onde os alunos estão realizando seus estágios. Elaine Barbosa acredita que
para o futuro o projeto é muito importante, porém para a realidade atual é inviável, e pergunta ainda
como se dará o reingresso, uma vez que os alunos de Gestão vão procurar o SAE pois pretendem fazer
reingresso para o curso de Administração e não querem perder o vínculo com as empresas onde
realizam o estágio. Prof. Dr. Alcides Scaglia esclarece que isto é impossível, pois a partir do momento
que todas as notas do aluno entram no sistema e ele integraliza o curso, é automaticamente desligado
da Unicamp. Como o reingresso só é aceito em Fevereiro, há um hiato natural entre Dezembro e
Fevereiro em que os alunos ficam sem vínculo com a universidade, e por isso pede que o SAE repasse
esta informação a cada questionamento do gênero. Profa. Dra. Rosângela Bezerra questiona se a
universidade é obrigada a oferecer campo de estágio aos alunos. Elaine Barbosa esclarece que a
orientação é de que a universidade indique alguns locais, mas não realize os acordos, que ficariam sob
responsabilidade dos alunos. Desta forma, Prof. Dr. Alcides Scaglia pede a Elaine Barbosa e Patricia
Zanette que seja marcada uma nova reunião contando com a presença dos coordenadores associados e
os docentes responsáveis pelo estágio em cada curso, e diz que irá entrar em contato para o
agendamento. Sobre o ENADE, Prof. Dr. Alcides Scaglia lembra que no momento o processo está em
fase de respostas do questionário do aluno para que eles possam consultar o seu local de prova. Profa.
Dra. Rosângela Bezerra conta que algumas alunas da Nutrição estão tendo problemas para acessar o
sistema, pois já realizaram o exame em 2010 e não tem mais acesso ao email que utilizaram na época.
Prof. Dr. Luciano Mercadante pede que a Área Acadêmica verifique quais alunos de Ciências do
Esporte ainda não responderam o questionário para que ele possa cobrá-los. Prof. Dr. Alcides Scaglia
informa ainda que há uma palestra agendada pelo Pró-Reitor de Graduação, Prof. Dr. Luis Alberto
Magna, para o dia 22/11, próxima 6ª feira, e pede que os Profs. Luciano Mercadante e Rosângela
Bezerra estimulem a presença dos alunos, já sabendo que por se tratar se uma 6ª feira, será difícil ter
um grande quórum por conta dos alunos que fazem estágio. O último informe trata dos novos
procedimentos para montagem de bancas para concursos, definidos na última reunião do CIC e
encaminhados aos membros da CG por email. Prof. Dr. Alessandro Silva questiona o Prof. Dr. Alcides
Scaglia sobre quais serão as principais mudanças. Prof. Dr. Alcides Scaglia conta que as principais
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mudanças estão na necessidade de verificação dos impedimentos e contato prévio do coordenador
associado da área com os membros indicados. Prof. Dr. Luciano Mercadante considera que a
verificação de impedimentos deve continuar sendo feita pelo RH, uma vez que ele não tem controle
sobre quais verificações devem ser feitas. Os demais membros da CG concordam. Murilo Silva, que
atua como bolsista na área de RH, esclarece que o principal ponto a ser alterado no processo é a
questão do contato prévio com os membros que serão indicados, já que por várias vezes os indicados
acabam não aceitando o convite por questões de agenda ou por não terem conhecimento do concurso
anteriormente. Prof. Dr. Johan Poker, Profa. Dra. Rosângela Bezerra e Prof. Dr. Luciano Mercadante
concordam que o contato inicial é importante e que outras instituições quando os convidam sempre
realizam este procedimento. Iniciando com a ordem do dia, Prof. Dr. Alcides Scaglia coloca sob
aprovação a ata da 37ª reunião ordinária da CG, a qual é aprovada por unanimidade. Questiona ainda
se os membros tem algum destaque a fazer sobre os itens da pauta. Ninguém tem destaques a fazer e
assim todos os itens, de B a F, são aprovados por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia, Prof. Dr.
Alcides Scaglia passa a palavra ao Prof. Dr. Rafael Dias, que falará sobre os dois outros assuntos em
pauta: a criação do certificado de estudos em Humanidades e também sobre a possível alteração da
nomenclatura do NBGC. Prof. Dr. Rafael Dias conta sobre a proposta de criação de um certificado de
estudos em Humanidades para todos os cursos da FCA e destaca que o início das discussões ocorreu na
CG durante a última gestão, trazida pelo Prof. Dr. João José Almeida, representante do NBGC na
época. Prof. Dr. Alcides Scaglia recorda que na oportunidade foi entendido que a proposta deveria ser
amadurecida, pois apesar da idéia ter sido aprovada pela comissão, os alunos necessitavam cursar
apenas 6 créditos em disciplinas do NBGC além das obrigatórias para conseguir o certificado. Prof. Dr.
Rafael Dias conta que a nova proposta é que os alunos, além de cursar os 28 créditos obrigatórios do
NBGC, cursem mais 14 créditos, sendo 12 créditos em disciplinas eletivas do núcleo e outros 2
créditos sejam necessariamente nas disciplinas NC001 ou NC002, que atualmente são as "Quartas
Interdisciplinares", funcionando assim como uma preparação para o mestrado de CHSA. Murilo Silva
pondera que os alunos que reingressarem dos cursos de Gestão para Administração necessitarão de
apenas mais 2 disciplinas para conseguir o certificado. Prof. Dr. Johan Poker imagina que nesta
situação muitos alunos se interessarão pelo certificado por conta do baixo número de créditos que terão
de fazer. Prof. Dr. Alcides Scaglia sugere que seja criada uma disciplina obrigatória dentro do
certificado de estudos em humanidades como sendo uma introdução ao mestrado de CHSA,
explicando a importância e já direcionando os alunos. Todos concordam e o Prof. Dr. Rafael Dias
levará esta sugestão aos demais docentes do NBGC e reformulará a proposta, trazendo-a para
avaliação e votação na CG em breve. Por fim, Prof. Dr. Rafael Dias informa que os docentes do NBGC
estão pensando em alterar a nomenclatura da área, por entender que Núcleo Básico Geral Comum é um
nome que não significa realmente o que a área representa, e conta que uma alternativa seria mudar para
Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, nome já adotado para o laboratório e para o
mestrado na área. Os membros da CG concordam que o nome atual não representa e concordam com
as sugestões de nome apresentadas pelo Prof. Dr. Rafael Dias, ainda apresentando as sugestões de
Núcleo Básico de Humanidades. Prof. Dr. Rafael Dias diz que esta conversa ainda está em andamento
dentro da área e que oportunamente fará a exposição da conclusão a CG. Não tendo mais assuntos em
pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Alcides Scaglia, agradece a todos e encerra a 38ª 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, 13 de novembro de 2013.

