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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
quinto dia do mês de Maio 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, Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante, Prof. Dr. Rafael de
Brito Dias e Haissa Ferreira de Almeida. Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Alcides
Scaglia, dá as boas-vindas aos novos membros da CG, agradece a presença de todos e antes de iniciar
com os informes, sugere que no início de cada reunião os membros possam incluir assuntos na pauta.
Iniciando com os informes, Prof. Dr. Alcides Scaglia entra na discussão sobre a avaliação de curso
realizada ontem, dia 14/05, e pede a opinião dos membros sobre o formato adotado e o número de
alunos presentes. Explica que a coordenação tentou aplicar um formato que visava atrair maior
participação dos alunos, porém a participação foi muito baixa. Profa. Dra. Marta Fuentes conta que os
alunos tratam tratam o dia da avaliação de curso como feriado. Prof. Dr. Alcides Scaglia observa que
apenas os bons alunos comparecer. Prof. Dr. Johan Poker acha que isto pode ser benéfico, já que são
exatamente os bons alunos que contribuem para as discussões.Prof. Dr. Alcides Scaglia e Prof. Dr.
João Strapasson acreditam ser necessário uma reformulação no formato da avaliação. Prof. Dr.
Luciano Mercadante sugere que, ainda que informalmente, o representante discente utilize as redes
sociais, de constante acesso dos alunos, para comunicar sobre algumas decisões tomadas pela CG e
para incentivar os alunos a participarem da avaliação. Profa. Dra. Rosângela Bezerra destaca a
necessidade de se apresentar aos alunos logo no momento do seu ingresso na universidade a
importância de todas as disciplinas do curso, suas interrelações e também do NBGC. Prof. Dr. Rafael
Dias acredita que é importante aproveitar os espaços de descrição do perfil profissional do curso para
destacar o diferencial do NBGC na formação do aluno da FCA. Prof. Dr. Alcides Scaglia reforça a
importância de se repensar o formato para que a avaliação tenha mais participação e possa trazer mais
resultados. Sobre a finalização do manual de TCC pela Biblioteca, Prof. Dr. Alcides Scaglia informa
que foram incluídas as normas dos cursos de engenharia, que eram as únicas que estavam faltando.
Explica que a intenção é que o manual sirva como base para todos os cursos, porém cada um terá
liberdade para ter suas próprias especificidades. Prof. Dr. Luciano Mercadante destaca que é
importante que a cada semestre os docentes responsáveis pelas disciplinas de TCC revisem o manual.
Em seguida, Prof. Dr. Alcides Scaglia rapidamente fala sobre as alterações de catálogo proposto para
2014 que foram encaminhadas a DAC e informa que o volume maior de alterações partiu da área de
Engenharia, devido a reformulação do curso. Por conta disso, sugere ao Prof. Dr. Alessandro Silva que
ambos conversem com a subcomissão da CCG responsável por emitir um parecer sobre as alterações
dos cursos de Engenharia para explicar as mudanças e auxiliar na aprovação. O último informe é sobre
a apresentação dos resultados das visitas internacionais da Gestão. Prof. Dr. Alcides Scaglia e Prof. Dr.
Johan Poker lembram que, conforme email enviado pela Profa. Dra. Muriel Gavira, a apresentação
ocorrerá no dia 22/05, as 16 horas. Dando início à ordem do dia, Prof. Dr. Alcides Scaglia coloca sob
aprovação a ata da 31ª Reunião Ordinária da CG, a qual é aprovada com 5 votos favoráveis e 4
abstenções, dos membros que não estavam presentes na reunião. Em relação ao pedido de realização
de atividades simultâneas do Prof. Dr. Cristiano Morini, previamente encaminhado aos membros, Prof.
Dr. Alcides Scaglia explica que este pedido tem relação com a participação do docente em um curso de
especialização na UNESP. Prof. Dr. Luciano Mercadante e Profa. Dra. Marta Fuentes observa que a
participação se dará na forma de orientação de três Trabalhos de Conclusão de Curso com dedicação
de 2 horas semanais não presenciais. Diante disso, a comissão aprova o pedido por unanimidade por
entender que esta participação não trará prejuizos a atuação do docente junto a graduação na FCA. O
próximo assunto da pauta é o regulamento do NDE da FCA. Prof. Dr. Alcides Scaglia sugere que seja
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incluido na composição dos núcleos a participação dos alunos. Todos concordam. Profa. Dra.
Rosângela Bezerra sugere que os alunos participantes sejam do 5º semestre em diante. Haissa Almeida
observa que o melhor seriam alunos exatamente do 5º semestre, pois no 7º a maioria está realizando
estágios. Prof. Dr. Rafael Dias e Prof. Dr. Luciano Mercadante observa que não há indicação da
duração do mandato. Prof. Dr. Alcides Scaglia sugere que sejam dois anos, assim como a Comissão de
Graduação, para os docentes e de um ano para os alunos. Prof. Dr. Luciano Mercadante sugere que
seja excluído do artigo 2º o termo currículo do curso, por entender que o projeto pedagogico já
contempla o currículo. Prof. Dr. Johan Poker sugere que o regulamento seja aprovado no formato
próximo ao atual, com algumas mudanças pontuais, para que os NDE's entrem em funcionamento.
Prof. Dr. Rafael Dias faz duas observações sobre o artigo 4º. Uma diz respeito a que o NDE deverá ser
composto por 'membros que integrem o corpo docente do curso', o que pode causar problemas de
interpretação quanto a participação do NBGC, já que participam de todos os cursos e portanto não são
especificamente de nenhum. Prof. Dr. Luciano Mercadante sugere que o termo seja substituído por
'corpo docente da FCA'. A segunda observação é sobre a denominação do coordenador associado, que
em algumas vezes aparece como Coordenador do Curso e as vezes como Coordenador Associado do
Curso, sugerindo que seja normatizado para evitar confusões. Prof. Dr. Luciano Mercadante observa
que no artigo 5º está apontado que a indicação dos membros do NDE será feita pela diretoria, quando
na verdade é feita pela Comissão de Graduação. Profa. Dra. Rosângela Bezerra sugere que seja
colocado que a nomeação dos membros será feita pela diretoria, conforme indicação da CG. Por fim,
Prof. Dr. Luciano Mercadante questiona sobre o número de alunos que serão membros, sugerindo
alguma porcentagem mínima. Prof. Dr. João Strapasson sugere que seja fixado com o mínimo de um
aluno e o máximo de dois alunos por NDE. Assim, a partir destas alterações sugeridas, será elaborado
um novo regulamento, a ser aprovado em reunião extra-ordinária na próxima semana. Sobre a
renovação de contrato da Profa. Dra. Kelly Hofsetz, Prof. Dr. Alcides Scaglia comunica que o parecer
circunstanciado foi feito pelo Prof. Dr. João Strapasson e encaminhado aos membros por email com a
sugestão de renovação do contrato. Após analisar o parecer, a CG aprova por unanimidade. O último
assunto da ordem do dia é o pedido de afastamento da Profa. Dra. Bianca Calsavara para realização de
pós-doutorado. Prof. Dr. Alcides Scaglia pede a palavra ao representante da área de Matemática, Prof.
Dr. João Strapasson. Este explica que a Profa. Dra. Bianca Calsavara realizará um pós-doutorado na
Universidad de Sevilla, na Espanha, e tem a anuência dos docentes da área de Matemática para a
viagem. Diante deste posicionamento, a Comissão aprova por unanimidade o pedido. Terminada a
ordem do dia, Prof. Dr. Alcides Scaglia dá seguimento com os demais assuntos. Sobre a definição dos
representantes da CG nas comissões externas à FCA, Prof. Dr. Alcides Scaglia faz uma proposta de
indicações, sendo: Prof. Dr. Johan Poker como membro da Comissão de Regimento; Prof. Dr.
Alessandro Silva como vice-coordenador de graduação; Profa. Dra. Marta Fuentes como representante
PAD da unidade; Prof. Dr. Luciano Mercadante e Profa. Dra. Rosângela Bezerra como organizadores
do UPA e Prof. Dr. Rafael Dias e Prof. Dr. João Strapasson como representantes na COMVEST. Prof.
Dr. Luciano Mercadante pede para participar como representante da COMVEST. Prof. Dr. Rafael Dias
aceita ser o representante da UPA e por isso fazem a troca. Os demais são todos de acordo.Em relação
a definição do calendário do Prêmio de Reconhecimento Docente para 2013, Prof. Dr. Alcides Scaglia
sugere que na reunião extra-ordinária da próxima semana sejam definidas as datas e os critérios por
parte da FCA. Todos concordam. Sobre o PIF (Programa Integrado de Formação), cujo regulamento
foi elaborado pela Comissão de Pós-Graduação, Prof. Dr. Alcides Scaglia pergunta se alguém tem
alguma observação. Prof. Dr. Luciano Mercadante acredita que os alunos possam cursar as disciplinas
antes do último ano. Prof. Dr. Johan Poker sugere que o CPF mínimo seja 0,5, por conta dos cursos de
Gestão, já que o peso do estágio no último ano é muito grande e o aluno em fase chega no 7º semestre
com apenas 0,6 do curso. Esta sugestão será encaminhada a comissão de pós-graduação para análise. O
próximo assunto é a aplicação do Bloomberg Aptitude Test na Unicamp. Prof. Dr. Johan Poker pede a
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palavra e explica que esse teste é importante para o ingresso dos alunos no mercado financeiro e diz
que no Brasil apenas a UFMG aplica este teste.Se trata de uma prova com 100 questões, em inglês,
com duração de 2 horas. A partir do resultado neste teste, o currículo do aluno é disponibilizado no site
da Bloomberg para instituições financeiras, principalmente bancos de investimento, fazerem propostas
de emprego. A idéia é muito bem aceita na comissão e todos concordam que os alunos se interessarão
pela oportunidade. Sobre o texto da revista do vestibular, Prof. Dr. Alcides Scaglia explica que até o
dia 29 de Maio a FCA deverá encaminhar os textos da revista do próximo ano para a COMVEST. O
texto de Ciências do Esporte já foi encaminhado pelo Prof. Dr. Luciano Mercadante. Prof. Dr. Alcides
Scaglia pede que a Profa. Dra. Rosângela Bezerra revise o texto do curso de Nutrição; que Prof. Dr.
Alessandro Silva verifique se está explícita a diferenciação dos cursos de Engenharia e ao Prof. Dr.
Johan Poker que revise os textos dos cursos de Gestão e prepare também o dos cursos de
Administração, já que provavelmente a reunião do CONSU que decidirá sobre a implantação dos
novos cursos ocorrerá no dia 28 de Maio. Os coordenadores associados deverão fazer as revisões e
encaminhar antes do prazo limite. Por fim, sobre o andamento do projeto Embaixadores da FCA,
Haissa Almeida rapidamente explica como funcionará o projeto aos novos membros da CG. Relata que
o número de alunos interessados foi grande e os segmenta por curso, dizendo que a idéia é montar um
vídeo institucional mostrando a FCA, os cursos e todas as atividades e oportunidades que os alunos
tem dentro do campus. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Alcides
Scaglia, agradece a todos e encerra a 32ª 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, 15 de maio de 2013.

