Faculdade de Ciências Aplicadas
Cidade Universitária de Limeira
Rua Pedro Zaccaria, 1300, Jd. Santa Luiza – Limeira – SP – CEP 13484-350
Área Acadêmica - 19-3701-6655

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo sexto dia do mês de
outubro 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. Johan Hendrik Poker Júnior, Profa. Dra.
Rosângela Maria Neves Bezerra, Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante e Murilo Santos da Silva, e
do membro suplente Prof. Dr. Aníbal Tavares de Azevedo. Dando início à reunião, o Presidente, Prof.
Dr. Alcides Scaglia agradece a presença de todos e inicia com os informes. Primeiramente, Prof. Dr.
Alcides Scaglia divulga para os membros os resultados do ENADE 2012 e destaca o baixo
desempenho dos alunos dos cursos de Gestão da FCA. O membro Murilo esclarece que alguns alunos
boicotaram a prova por orientação do DCE. O Prof. Alcides destaca a importância de realizar ações
com os alunos dos cursos que serão avaliados em 2013, Ciências do Esporte e Nutrição, para
conscientiza-los da importância da avaliação e evitar distorções nos resultados que podem prejudicar a
imagem dos cursos e da própria FCA. O professor destaca também a necessidade de avaliar os
impactos do resultado ruim dos cursos de Gestão no processo de solicitação do reconhecimento dos
cursos de Administração junto ao CEE. Passando para o próximo item o Prof. Alcides pediu que cada
coordenador associado comentasse a avaliação dos cursos realizada no último mês. O prof. Alessandro
Silva destacou a grande participação dos alunos das Engenharias e que eles demonstraram
conhecimento das necessidades dos cursos. A Profa. Rosangela Bezerra informou que a participação
dos alunos de Nutrição aumentou significativamente e destacou que eles desempenharam papel central
no processo de avaliação e foram protagonistas das discussões. Falou sobre a conclusão de que a
disciplina Matemática não está atendendo aos objetivos de sua inclusão e da falta de um representando
docente do NBGC para auxiliar na discussão. O Prof. Luciano Mercadante falou sobre a metodologia
utilizada no curso de Ciências do Esporte. Segundo o professor foi realizada uma reunião prévia com
os alunos representantes de cada turma do curso e a partir dessa reunião foi elaborada uma pauta que
balizou as discussões. O professor também destacou a importância do papel protagonista dos alunos.
Por fim o Prof. Johan Poker falou da baixa presença dos estudantes dos cursos de Gestão e da alta
presença dos docentes. Falou sobre a discussão sobre o NBGC, seu novo formato e os impactos das
alterações para os alunos. O professor destacou a importância da atualização das metodologias de
ensino com destaque para o uso de novas tecnologias. O Prof. Alcides concluiu com a indicação da
importância de explorar a experiência positiva do curso de Ciências do Esporte para os demais cursos
nas próximas avaliações. Passando para o próximo item o Prof. Alcides informa o calendário do
Processo Seletivo Aberto de Vagas Remanescentes e destaca a importância da realização conjunta da
análise de compatibilidade de currículos como forma de evitar retrabalhos. O Prof. sugeriu uma
reunião com os coordenadores associados para o dia 04/11/2013 às 15:30h para a realização da
atividade. Com a ciência e concordância de todos os coordenadores a reunião foi confirmada. Como
último informe da coordenação, o Prof. Alcides informou sobre o calendário do Edital para visitas a
cursos de graduação de excelência internacional e sobre a importância da FCA submeter novas
propostas que possam colaborar para o desenvolvimento curricular constante dos cursos da Unidade. O
Prof. Alcides passa então a palavra para o Prof. Luciano Mercadante para um informe sobre a
comissão da COMVEST. O Prof. Luciano explica que está em pauta na comissão da COMVEST uma
proposta de alteração no vestibular da UNICAMP. Segundo o professor a proposta sugere alterar 3
coisas: a 1º fase do processo seletivo, com a exclusão da redação e a aplicação apenas de uma prova de
testes, a 2ª fase com a inclusão da redação e a possibilidade do aluno escolher um núcleo específico de
disciplinas para realizar as provas, não sendo necessário que demonstre conhecimento de todas as
áreas; por fim uma alteração no computo da nota final. O Prof. Luciano destacou a importância da
discussão interna à FCA da proposta e da construção de um posicionamento institucional sobre o
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assunto, que é polêmico e está dividindo a comissão da COMVEST. Sem mais informes, o Prof.
Alcides passa para a discussão da Ordem do Dia fazendo o destaque dos itens U, V e X. O Prof. Johan
Poker solicitou o destaque dos itens O e P. O Prof. Luciano Mercadante solicitou o destaque do item Q.
O Prof. Alcides passa a palavra para o Prof. Johan. O Prof. Johan destaca a importância de formalizar a
participação de pelo menos 1 membro das bancas dos concursos docentes da FCA que seja da casa. Ele
destaca que isso favorece para o entendimento da banca do perfil de contratação necessário para a
Unidade. Sugere adicionalmente que este membro interno fique responsável por fazer os contatos com
os demais membros da banca em nome da FCA. O Prof. Alcides esclareceu que está previsto para a
próxima reunião do CIC a discussão sobre adequações necessárias no processo de definição de bancas
para os concursos docentes da FCA e que ele deve levar esta sugestão. Esclarece ainda que retornará
na próxima reunião com informes sobre os posicionamentos do CIC. Sem mais manifestações, os itens
foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. O prof. Alcides passou então a palavra
para o Prof. Luciano Mercadante. O prof. Luciano esclareceu que pediu destaque para informar que irá
se abster da votação do item Q, por estar inscrito no referido concurso. Sem outras manifestações, o
Prof. Alcides coloca em votação o item Q, que é aprovado com 7 votos favoráveis, nenhum contrário e
1 abstenção. Todos os demais itens foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em
seguida o Prof. Alcides apresenta os processos de Revalidação de Diplomas referentes aos itens U e V
e solicita à comissão a indicação de nomes para compor a comissão de análise dos pedidos. Os
membros da CG sugerem os nomes do Prof. Dr. Carlos Raul Etulain, Eric Cohen e Ieda Kanashiro
Makiya para compor a comissão referente ao processo do item U e os nomes de Julicristie Machado de
Oliveira, Patricia de Oliveira Prada e Dennys Esper Correa Cintra para a comissão referente ao
processo do item V. Em seguida o Prof. Alcides coloca em votação as indicações de nomes para os
itens U e V que foram aprovados por unanimidade. Passando para o próximo item X o Prof. Alcides
informa que solicitou o destaque por ter incluído o item na pauta posteriormente, mas que a aprovação
deste item nesta reunião é fundamental para permitir que os alunos formados nos cursos de Gestão
possam solicitar reingresso em Administração já no 1º semestre de 2014, conforme compromisso
firmado com os alunos no momento da discussão dos novos cursos de Administração e Administração
Pública. Em seguida coloca o item em votação, aprovado por unanimidade. Não tendo mais assuntos
em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Alcides Scaglia, agradece a todos e encerra a 37ª
Reunião da Comissão de Graduação da FCA. E para constar, eu, Flávio Batista Ferreira, lavrei a
presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião. Limeira, 16 de outubro de 2013.

