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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo sétimo dia do mês de
Julho 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 e Prof. Dr. Rafael de
Brito Dias. Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Alcides Scaglia agradece a presença de
todos e inicia com os informes. O primeiro informe trata da reunião do Planejamento Estratégico
realizada na última semana. Prof. Dr. Alcides Scaglia conta que foi destacado pelo grupo responsável
pelas discussões na graduação para o desenvolvimento de um programa referente a avaliação e
sugestão de novos cursos para implantação na FCA, sejam eles os já aprovados no Consu ou mesmo
outros cursos com mais aderência com os cursos já existentes. Pede que os representantes da CG
levem até seus pares a necessidade da indicação de pelo menos um nome de cada área para compor
uma comissão para conduzir estas discussões. Prof. Dr. Luciano Mercadante sugere o nome da Profa.
Dra. Maria Cláudia Fusaro, que é fisioterapeuta de formação e poderia ajudar a avaliar os impactos da
implantação do curso de Fisioterapia, já aprovado pelo Consu. Prof. Dr. Alcides Scaglia lembra que
mesmo que a professora em questão não seja a indicada pela área da Saúde, no momento da discussão
do curso de Fisioterapia a comissão pode convidá-la a participar. Outro ponto destacado é o aumento
do CP mínimo para realização de estágio dos alunos dos cursos de Gestão. Prof. Dr. Johan Poker
comunica que este assunto já está na pauta da próxima reunião dos professores da Gestão. Profa. Dra.
Rosângela Bezerra sugere que sejam consultados quais são as exigências mínimas para o estágio nos
outros cursos noturnos na Unicamp para tomar a decisão. Prof. Dr. Alcides Scaglia diz ainda que fará
um calendário com todas as tarefas referentes ao planejamento e disponibilizará aos membros. Sobre
os planos de desenvolvimento das disciplinas do 2º semestre de 2013, Prof. Dr. Alcides Scaglia
informa que encaminhou um email a todos os docentes pedindo o envio dos planos até o dia de hoje.
Ressalta, porém, que o objetivo do informe não é cobrar os membros da CG, mas sim pedir que
auxiliem a Área Acadêmica na revisão dos conteúdos dos planos, pois além de ser uma quantidade
muito grande, existe a necessidade de verificação técnica e pedagógica, que deve ser feita por um
docente da área. Atualmente, a Área Acadêmica é responsável por fazer apenas a revisão de datas e
questões regimentais. O último informe trata da previsão orçamentária das disciplinas para 2014. Prof.
Dr. Alcides Scaglia conta que em breve a Área Financeira entrará em contato com os representantes
das áreas para fazer a solicitação e que caso alguém tenha uma sugestão para auxiliar na organização
das informações, já que o número de disciplinas é muito grande, pode encaminhar a Luciane. Prof. Dr.
Johan Poker sugere que docentes de áreas comuns e que possam compartilhar recursos, façam um
único pedido em conjunto, minimizando os prejuizos. Todos concordam que esta é uma medida que
pode ajudar bastante. Dando início a Ordem do Dia, Prof. Dr. Alcides Scaglia coloca sob aprovação a
ata da 33ª Reunião Ordinária da CG, a qual é aprovada por 6 votos favoráveis e uma abstenção, já que
o Prof. Dr. Rafael Dias não estava presente. Além disso, Prof. Dr. Rafael Dias pediu que fosse incluida
na ata a sua justificativa de ausência. Em seguida, Prof. Dr. Alcides Scaglia pergunta se os membros
têm algum destaque a fazer sobre os itens da ordem do dia. Não há nenhum destaque a ser feito.
Assim, os itens são aprovados por unanimidade. Terminada a ordem do dia, Prof. Dr. Alcides Scaglia
inicia os demais assuntos, passando a palavra ao Prof. Dr. Rafael Dias, que falará sobre algumas
definições do UPA. Prof. Dr. Rafael Dias conta que na próxima quarta-feira haverá uma reunião para
definir a ocupação dos espaços no dia da UPA, que este ano será realizada no Ciclo Básico II.
Questiona se o planejamento do ano passado deverá ser mantido ou alterado e lembra que a idéia de
palestras conjuntas entre cursos similares da FCA e de Barão Geraldo foi muito bem recebida. Prof.
Dr. Luciano Mercadante concorda, e sugere que apesar das palestras serem conjuntas com cursos de
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Campinas, é importante que todos os cursos da FCA fiquem juntos para representar o campus. Profa.
Dra. Rosângela Bezerra sugere que seja intensificada a criação de um vídeo institucional para ser
apresentado. Prof. Dr. Alcides Scaglia questiona a possobilidade de conseguir o auxílio da Área de
Comunicação da FCA. Prof. Dr. Rafael Dias fala também da possibilidade de construção de banners
com informações dos cursos. Prof. Dr. Luciano Mercadante sugere que a Área de Comunicação ajude
na elaboração do material. Prof. Dr. Rafael Dias se compromete a levar as questões do vídeo e dos
banners até a Área de Comunicação para conseguir ajuda e pede que os membros da CG tentam
conseguir entre os alunos voluntários para participar da gravação e elaboração do vídeo, além de
participar como monitores no dia, recebendo uma bolsa auxílio de R$ 70,00. Por fim, Prof. Dr.
Luciano Mercadante fala sobre o crescente número de alunos que estão pedindo revisão de notas.
Conta a todos que pede aos alunos que tratem diretamente com o professor responsável pela disciplina
e evitem fazer o pedido via coordenação, já que este processo é mais burocrático e demorado. Prof. Dr.
Alcides Scaglia sugere que todos façam o mesmo. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da
Comissão, Prof. Dr. Alcides Scaglia, agradece a todos e encerra a 34ª 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, 17 de julho de 2013.

