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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
quinto dia do mês de Abril de dois mil e quinze, 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: Prof. Dr. Alessandro Lucas da Silva, Prof. Dr.
Rafael de Brito Dias, Profª Drª Rosangela Maria Neves Bezerra, Prof. Dr. Luciano Allegretti
Mercadante, Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Jr., Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, Profª Drª Marta
Fuentes Rojas e a representante discente Michelle Louise Frazoni. Prof. Dr. Alcides José inicia a
reunião e questiona se alguém quer incluir algo no expediente. Não houve nenhum pedido, e o próprio
Prof. Dr. Alcides J Scaglia inclui Informes da Biblioteca. Referente ao item I do Expediente, Prof. Dr.
Alcides esclarece os critérios construídos na FCA para o Prêmio em questão e também esclarece que o
Prêmio considera o histórico do docente e não apenas do ano da candidatura para o Prêmio. Item II,
Prof. Dr. Alcides informa que as informações necessárias foram enviadas por e-mail. Referente ao
item III, foi informada a data para a Avaliação do Curso, a qual será em 12/05, e Prof. Dr. Alcides
sugere que seja aproveitado esse momento da Avaliação para apresentar os novos Coordenadores
Associados. Item IV, Prof. Dr. Alcides encaminhou por e-mail o material do planejamento pedagógico
e sugere que seja discutido entre as áreas e cursos antes do final do ano, e que seja passado para os
envolvidos. Item V, Prof. Dr. Alcides esclareceu que a questão foi levada ao CIC, e foi discutido
referente a representação que a comunidade da FCA pretende ter. Essa intervenção fez com que todos
os Regimentos parassem e que fossem discutidos em conjunto. Discutido também a questão dos coord.
Associados de Engenharia e Administração Pública. Item VI, após esclarecido as datas e prazos, foi
discutido os critérios da priorização das disciplinas para PED. Prof. Dr. Alcides sugeriu que fosse feito
uma reunião extraordinária para discutir essa questão. Prof. Dr. Rafael solicita que seja incluído a
carga didática dos docentes na pós-graduação. Profa. Dra. Rosângela sugere que sejam acrescentados
os cargos administrativos dos docentes na graduação. Prof. Dr. Alcides sugere que seja apresentada a
fórmula dos critérios do PED e seja definido os critérios junto a CPG. Profa. Dra. Rosângela sugere
que a distribuição d as disciplinas contempladas seja feita pela Coordenadoria do Curso. Prof. Dr.
Leonardo esclarece que matematicamente quando se polariza muito a fórmula, a mesma poderá perder
o sentido, por isso deve se pensar bem na elaboração ou atualização da mesma. Foi concordado por
todos a reunião extraordinária para tratar da questão da fórmula de priorização de PEDs. Em relação ao
horário do 2s2015, foi esclarecido os prazos para estar na DAC a proposta pronta. Prof. Dr. Johan
sugere que seja compartilhada as informações de horários entre os institutos que possuem docentes em
comum, para não haver problemas com os horários das disciplinas. Foi sugerida a fixação do horário,
com certa flexibilidade. Último item do expediente, item VII, Prof. Dr. Alcides esclarece o problema
com o depósito dos TCCs, é sugerido pelos membros que seja passado os nomes dos alunos que não
depositaram o TCC. Sugerido pelos docentes Rafael e Luciano que o TCC seja depositado
digitalmente, via e-mail ou sistema. Prof. Dr. Alessandro sugere que seja disponibilizado somente os
TCCs que forem pertinentes a serem publicados. Esclarecido o último item, passou para as aprovações
da ordem do dia. Prof. Dr. Alcides questiona se alguém tem algo a incluir, Prof. Dr. Johan inclui
concurso na área da administração. Destaque para os itens A, B e retirada de pauta do item Q. Prof. Dr.
Rafael pede esclarecimento no item C. E Prof. Dr. Luciano solicita esclarecimento p item M. Itens não
destacados, aprovados por unanimidade. Destaque do item A, correção a ser feita na linha 44, onde
consta Luciano Tomazeli, sendo correto Luciano Mercadante. Item A aprovado por unanimidade.
Referente ao Item B, foi feita a indicação dos nomes para nova composição da CG, ficando: Ciências
do Esporte - docentes Luciano Mercadante (titular) e Milton Misuta (suplente); Administração e
Gestões - docentes Marco A. F. Milani Filho (titular) e Johan H. Poker Jr (suplente); Nutrição docentes Adriane Antunes (titular) e Rosangela Bezerra (suplente); Engenharias - docentes Alessandro
Lucas da Silva (titular) e Rodrigo F. G. Baldo (suplente); área da Matemática: docentes Carla T. L. da
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Silva Ghidini (titular) e Leonardo Tomazeli (suplente); área da Saúde – Adriana S. Torsoni (titular) e
Hosana G. Rodrigues (suplente); área de NBGC - docentes Roberto Donato da Silva Jr. (titular) e
Tristan G. Torriani (suplente);. Item B aprovado por unanimidade. Item C, feitos esclarecimentos,
Prof. Dr. Alcides se responsabiliza por conversar com RH e Diretoria sobre o item 1.2.1 do perfil para
que não haja problemas na parte especial. Item C aprovado por unanimidade. Itens K e N foram
aprovados, porém com 02 (duas) abstenções. Sobre o item M, Prof. Dr. Luciano levanta a questão do
Vetor O, que quando se utiliza o vetor O deve ser trabalhado realmente como orientação, e que seja
registrado no EA, como exemplo de trabalhos depositados pelos alunos no mesmo. Esclarece também,
a questão da diminuição de horas de sala de aula para aplicar o que foi aprendido. Prof. Dr. Rosângela
esclarece que no curso de Nutrição não é possível aumentar vetor O, pois é necessário aumentar horas
em sala de aula pela quantidade de conteúdo dado e necessário para o profissional dessa área. Prof. Dr.
Luciano questiona se é viável iniciar a discussão sobre a diminuição de horas de sala de aula, como
sugerido pelo Comitê de Avaliação Externa. Prof. Dr. Alcides concorda que a questão é importante e
que deve ser feita com estratégias adequadas, metodologia e bom senso da utilização dos vetores,
sugere também que a discussão deve ser ampliada aos demais docentes. Prof. Dr. Johan esclarece as
alterações da Profa. Dra. Milena sobre as disciplinas com código PG---, o que é viável, e esclarece que
a Profa. Dra. Muriel quer acrescentar créditos no vetor O, o que deve ser discutido no colegiado antes.
O docente Leonardo esclarece sobre as disciplinas da área de exatas oferecidas nos cursos de saúde.
Item M aprovado por unanimidade. Item Q, Prof. Dr. Leonardo esclarece os motivos do pedido de
retirada de pauta. Item Q aprovado por unanimidade. Item R, o docente Johan esclarece sobre a
abertura do concurso. Dessa forma o item R foi aprovado por unanimidade. Não tendo mais assuntos
em pauta, o Presidente da Comissão em exercício, Prof. Dr. Alcides José Scaglia agradece a todos e
encerra a 53ª Reunião da Comissão de Graduação da FCA. E para constar, eu, Bruna Fernanda Ribeiro
Lopes, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião. Limeira, 15 de abril
de 2015.

