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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo quarto dia do mês de
Agosto 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: Profa. Dra. Rosângela Maria Neves Bezerra, Prof.
Dr. Johan Hendrik Poker Junior, Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas, Prof. Dr. Luciano Allegretti
Mercadante, Prof. Dr. Rafael de Brito Dias e Murilo Santos da Silva, e do membro suplente Prof. Dr.
Rodrigo Fernando Galzerano Baldo. O Prof. Dr. João Eloir Strapasson justificou sua ausência com
antecedência ao presidente e não pôde comparecer pois estava lecionando uma aula no Mestrado
Profissional em Matemática Aplicada no IMECC. Seu suplente, o Prof. Dr. Anibal Azevedo, também
não esteve presente, já que estava em um congresso. Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr.
Alcides Scaglia agradece a presença de todos e inicia com os informes. Dá as boas-vindas ao novo
membro da CG, o representante discente Murilo Silva e inicia com os informes. Em relação ao
primeiro informe, que trata do programa "Próximos Passos" do Planes, Prof. Dr. Alcides Scaglia pede
que os membros da CG indiquem os docentes que irão compor o grupo que avaliará a possibilidade da
implantação de novos cursos na FCA. Prof. Dr. Rafael Dias diz que ele e o Prof. Dr. João José Almeida
representarão o NBGC. Prof. Dr. Luciano Mercadante comunica que os representantes do curso de
Ciências do Esporte serão ele e a Profa. Dra. Fúlvia Gobatto. Prof. Dr. Johan Poker conta que este
assunto será tratado na próxima reunião do colegiado da Gestão, que ocorrerá na próxima 4ª feira.
Profa. Dra. Rosângela Bezerra e Profa. Dra. Marta Fuentes também indicarão os representantes de suas
áreas após fechar as discussões internas com os demais docentes. Prof. Dr. Alcides Scaglia conta ainda
que o Prof. Dr. João Strapasson já encaminhou como representantes da área de Matemática o Prof. Dr.
Leonardo Duarte e o Prof. Dr. Anibal Azevedo, e que o Prof. Dr. Alessandro Silva já fez a indicação
dos representantes da Engenharia via e-mail. Além dos docentes, Prof. Dr. Alcides Scaglia nomeia
Murilo Silva como representante discente no grupo, que deverá contar ainda com a participação de um
funcionário da Área Acadêmica. Este grupo será oficialmente designado através de uma portaria da
diretoria. Sobre a mudança na avaliação dos pedidos de Aproveitamento de Estudos, Prof. Dr. Alcides
Scaglia faz uma introdução sobre a importância dos coordenadores associados conhecer e se guiarem
pelo projeto pedagógico dos cursos, e explica quais são as normas e como funciona hoje o processo de
aproveitamento de estudos na FCA, onde cada docente faz a avaliação de conteúdo e carga didática de
sua disciplina. Após, sugere que os coordenadores associados analisem o pedido inteiro do aluno de
seu curso, não avaliando o conteúdo específico de cada disciplina, mas sim a importância do conteúdo
da disciplina dentro do projeto pedagógico do curso. Nenhum membro se opõe e Profa. Dra. Rosângela
Bezerra pede apenas que seja encaminhado aos coordenadores associados as normas do
Aproveitamento de Estudos para facilitar o trabalho. Prof. Dr. Alcides Scaglia dá seguimento com os
informes tratanto das diferenças entre Programa da disciplina e Plano de Desenvolvimento. Explica
que o programa da disciplina é parte integrante do projeto pedagógico e não pode ser mudado a cada
semestre, tendo que ser aprovado pela coordenação. O programa engloba ementa, objetivos, conteúdo
programático e bibliografia básica. O plano por sua vez deverá ser montado a cada oferecimento da
disciplina e é a forma que o programa será desenvolvido naquele semestre, devendo conter
metodologia, avaliação, bibliografia complementar e o cronograma de aulas. Prof. Dr. Alcides Scaglia
conta que é importante que a bibliografia básica não se altere para facilitar a organização da biblioteca,
já que os processo de compra de livros demoram bastante. Prof. Dr. Johan Poker questiona o fato do
conteúdo de certas disciplinas, como Contabilidade, por exemplo, ser muito dinâmico, e as edições dos
livros constantes na bibliografia básica necessitarem de constantes atualizações. Prof. Dr. Alcides
Scaglia acha que nestes casos a alteração é benéfica e devem ser tratados como exceções necessárias.
Por fim, pede que a partir do próximo semestre, estas informações já sejam levadas em consideração.
Sobre a abertura de disciplinas AM, Prof. Dr. Alcides Scaglia comunica que já está aberto o período
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para a solicitação de disciplinas "AM" (multidisciplinares) e pede que os membros repassem a
informação aos docentes de suas áreas. O prazo é dia 06 de Setembro. Prof. Dr. Alcides Scaglia
relembra que o único oferecimento de uma disciplina desta natureza na FCA ocorreu no 2º semestre de
2012, com o tema de Empreendedorismo e ministrada pela Profa. Dra. Muriel Gavira. Finalizando os
informes, Prof. Dr. Alcides Scaglia comunica que a próxima reunião da comissão de espaços físicos
ocorrerá no mês de Setembro e que o Prof. Dr. Alessandro Silva é o representante da CG na comissão.
Todas as demandas deverão ser repassadas a ele para que seja levado ao grupo, que é presidido pelo
Prof. Dr. Álvaro D'Antona, diretor associado. Prof. Dr. Rafael Dias sugere que seja colocado como
demanda da graduação um espaço para os alunos, pois eles vem utilizando atualmente espaços
inadequados para suas atividades. Terminados os informes, Prof. Dr. Alcides Scaglia dá início a Ordem
do Dia colocando sob aprovação a ata da 34ª Reunião Ordinária da CG, a qual é aprovada com 6 votos
favoráveis e uma abstenção. Sobre os demais assuntos, Prof. Dr. Alcides Scaglia sugere a retirada de
pauta dos intens H e I, já que os anexos não foram encaminhados a tempo pela área de Engenharia.
Todos são favoráveis a retirada. Sobre o item L, o Prof. Dr. Johan Poker sugere o seu nome, além do
Prof. Dr. Cristiano Morini e a Profa. Dra. Ester Dal Poz para a composição da banca que avaliará o
pedido de revalidação de diploma em Comércio Internacional. A CG aprova a composição da banca.
Os demais itens são aprovados em bloco pela comissão por unanimidade. Dando seguimento com os
demais assuntos, Prof. Dr. Rafael Dias fala sobre o UPA. Conta que o estande da FCA ficará localizado
no saguão do Ciclo Básico II, junto a FT, Cotil e Cotuca. Prof. Dr. Luciano Mercadante diz que o vídeo
institucional está sendo gravado e montado pelos próprios alunos com a ajuda da jornalista da FCA,
Cristiane e elogia o trabalho do grupo. Prof. Dr. Rafael Dias conta que as palestras já estão definidas:
Ciências do Esporte se apresentará junto com Educação Física, Nutrição junto a Engenharia de
Alimentos, Administração junto a Economia e Engenharia de Produção com Engenharia de
Manufatura. Todas elas acontecerão no auditório 3 do Centro de Convenções. Prof. Dr. Rafael Dias
conta ainda que a verba disponível para a FCA é de R$ 4.000,00 e que perto de outras unidades bem
menores é um valor muito baixo e deverá ser rediscutido nas próximas ocasiões. Profa. Dra. Rosângela
Bezerra acredita que após a reforma do ginásio, o UPA voltará a ser organizado no local. Murilo Silva,
monitor geral da UPA, conta que a intenção dos organizadores é que o evento não volte a ser feito no
ginásio, e permaneça no Ciclo Básico pela facilidade do fluxo de pessoas. Por fim, Prof. Dr. Rafael
Dias conta que a FCA terá um ônibus para transportar os alunos, juntamente com os alunos da FT e da
FOP, além do próprio fretado da FCA, além de distribuir camisetas aos participantes. Em seguida,
Prof. Dr. Alcides Scaglia fala sobre a idéia da criação de um programa de tutoria na FCA. Explica que
os alunos precisam ser melhor orientados no momento de se matricular nas disciplinas e no decorrer do
curso, pois em muitos casos de cancelamento de matrícula, isto ocorre me virtude de um mau
planejamento do aluno. Diz ainda que este programa beneficiaria os casos de reconsideração de
matrícula, fornecendo subsídios a coordenação para que seja tomada a decisão de aceitar ou não o
aluno de volta, e pede que isto seja aos poucos discutido internamente entre as áreas. Por fim, Prof. Dr.
Alcides Scaglia conta que será assunto da Comissão de Regimento da CCG, da qual o Prof. Dr. Johan
Poker faz parte, a discussão sobre a manutenção ou a flexibilização das normas sobre o desligamento
dos alunos por Coeficiente de Progressão abaixo do mínimo exigido, principal motivo de
cancelamento de matrículas neste semestre. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da
Comissão, Prof. Dr. Alcides Scaglia, agradece a todos e encerra a 35ª 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, 14 de agosto de 2013.

