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ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo nono dia do mês de
Fevereiro de dois mil e quatorze, 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. Rafael de Brito Dias, Prof. Dr. Alessandro
Lucas da Silva, Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior, Profa. Dra. Rosângela Maria Neves Bezerra e
Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante, e da membro suplente Profa. Dra. Hosana Gomes Rodrigues,
em substituição a Profa. Dra. Marta Fuentes Rojas, que está em período de férias. Dando início a
reunião, o Presidente, Prof. Dr. Alcides Scaglia agradece a presença de todos, e justifica as ausências
do Prof. Dr. João Strapasson, que também está em férias e não pôde ser substituído pelo seu suplente,
Prof. Dr. Anibal Azevedo, já que este participa no mesmo horário de outra reunião, e do representante
discente Murilo Silva, que está com um problema de saúde e por isso impossibilitado de comparecer.
Prof. Dr. Alcides Scaglia questiona se algum dos membros quer incluir assuntos em pauta. Prof. Dr.
Johan Poker pede a inclusão de um tópico sobre a transversalidade na graduação e Prof. Dr. Luciano
Mercadante solicita a inclusão de um ponto para falar sobre estágios. Iniciando com os informes, Prof.
Dr. Alcides Scaglia fala sobre a rodada do Planes ocorrida no início de Fevereiro. Conta que foi
adotado um formato diferente de trabalho, tentando construir coletivamente a missão e a visão da
FCA, bem como priorizar alguns objetivos tidos como estratégicos para a unidade, citando como um
objetivo com grande participação da CG a necessidade de uma maior integração entre ensino, pesquisa
e extensão na unidade. Mostra como exemplos de integração já existentes na FCA a obrigatoriedade
nos programas de pós-graduação da FCA de que o aluno participe do PED pelo menos uma vez, e
também do projeto de extensão de Lutas, encabeçado por ele e que é realizado pelos alunos que
cursam a disciplina de Lutas. Profa. Dra. Rosângela Bezerra destaca a importância da FCA possuir
laboratórios bem equipados, que poderiam atender à graduação e a pesquisa. Prof. Dr. Luciano
Mercadante conta que foi feita uma parceria com a prefeitura de Limeira para que eles recebam os
alunos de Ciências do Esporte da FCA para a realização dos estágios. Profa. Dra. Rosângela Bezerra
acha uma boa idéia ampliar a parceria também para o curso de Nutrição. Profa. Dra. Hosana Rodrigues
dá um exemplo realizado na USP, do oferecimento de um curso de extensão de verão ministrado pelos
alunos de pós-graduação. Por fim, Prof. Dr. Rafael Dias sugere que no Prêmio de Reconhecimento
Docente pela dedicação ao ensino de Graduação seja incluído um critério sobre a integração entre
Ensino, Pesquisa e Extensão. Em seguida, Prof. Dr. Alcides Scaglia distribui a todos um informativo
contendo o levantamento dos docentes que não entregaram os planos de desenvolvimento no prazo e
explica que é necessário que os coordenadores façam uma verificação para evitar que haja
inconsistências em relação ao cálculo da média ou metodologia. Lembra ainda que em questão de
calendário, a Área Acadêmica verificará se há alguma inconsistência. Prof. Dr. Johan Poker justifica o
atraso do envio das disciplinas de Agronegócio devido a fase final da contratação da docente que
atuará em substituição da Profa. Ieda Makiya. O próximo assunto é o fim da contratação de docentes
substitutos para docentes que vão fazer pós-doutorado no exterior. Prof. Dr. Luciano Mercadante
questiona como se dará este processo. Profa. Dra. Rosângela Bezerra questiona se não é possível fazer
a solicitação de um substituto e aguardar o posicionamento da reitoria, como era feito antes. Prof. Dr.
Alcides Scaglia diz que buscará junto a diretoria as respostas para estas questões, mas alerta para a
necessidade de que as áreas planejem a saída dos docentes de forma escalonada. Prof. Dr. Johan Poker
conta que a área de Gestão tem um escalonamento desde a última gestão da coordenação. Prof. Dr.
Rafael Dias sugere que os afastamentos tenham duração máxima de 6 meses e que a carga horária
posssa ser complementada por um PED-B. Prof. Dr. Johan Poker conta que na área de Gestão cada
docente fez um ranqueamento das disciplinas que possuem mais afinidade para facilitar a realocação
em caso de necessidade. Profa. Dra. Rosângela Bezerra complementa dizendo que seria importante que
o docente que apontou a disciplina do professor que sair para o pós-doutorado de fato se comprometa a
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assumi-la. O último informe fala do TCC. Prof. Dr. Alcides Scaglia lembra que em Dezembro houve
uma reunião dos coordenadores com a Área Acadêmica para discutir os trâmites, mas fala que é
importante definir um padrão para a entrega dos trabalhos, independente da forma de avaliação (defesa
ou pôster). Conta que na área de Gestão e na Engenharia a disciplina de TCC já é descentralizada e na
área de Ciências do Esporte será pela primeira vez no próximo semestre. Profa. Dra. Rosângela
Bezerra conta que a área de Nutrição tem um único docente responsável pela disciplina, que recebe as
notas e os trabalhos de todos os alunos, independente de quem seja o orientador. Sugere ainda que o
orientador no momento de entregar o trabalho defina se o TCC poderá ser disponibilizado na internet
ou apenas na biblioteca. Prof. Dr. Alcides Scaglia pede para que todos levem a sugestão dada pela
Profa. Dra. Rosângela Bezerra a suas respectivas áreas. Terminados os informes, Prof. Dr. Alcides
Scaglia dá início a Ordem do Dia, e inicia com o item E, pedindo ao Prof. Dr. Johan Poker que indique
os docentes que comporão a comissão para avaliação do pedido de revalidação de diploma em questão.
Prof. Dr. Johan Poker indica os docentes Muriel Gavira, Ester Dal Poz e Marcos Barbieri. Em seguida,
Prof. Dr. Alcides Scaglia destaca os itens "C" e "D" e questiona se algum membro gostaria de fazer
algum outro destaque. Ninguém se manifesta e os itens "A", "B", "E" e "F" são aprovados por
unanimidade. Sobre os itens "C" e "D", destacados por conta da notícia de que não haverá mais
docentes substitutos aos que se afastarem para realização de pós-doutorado, Prof. Dr. Alcides Scaglia
pergunta à Profa. Dra. Hosana Rodrigues como esta questão foi tratada na área da Saúde. Profa. Dra.
Hosana Rodrigues conta que a Profa. Dra. Maria Cláudia Fusaro ficará afastada por 8 meses e ela
mesma assumirá a carga didática durante o afastamento. Em relação ao afastamento do Prof. Dr.
Hudson Pacífico, Prof. Dr. Johan Poker pondera que apesar da carga horária da área de Políticas
Públicas ser grande no 2º semestre, o Prof. Hudson está com uma carga grande neste semestre e lembra
que hoje existem 2 concursos em andamento para a área, fora a volta da Profa. Dra. Milena Serafim,
que está afastada, e do interesse do Prof. Dr. André Sica de ministrar disciplinas da área de
Administração Pública. Sendo assim, os dois itens são aprovados por unanimidade. Terminada a
Ordem do Dia, seguem os demais assuntos. Prof. Dr. Luciano Mercadante fala sobre como formalizar
as orientações de estágio dos alunos pelos docentes em Ciências do Esporte. Prof. Dr. Alcides Scaglia
lembra que na Gestão e na Engenharia cada docente tem sua turma e liberdade para orientar seus
alunos. Prof. Dr. Luciano Mercadante acha uma boa idéia expandir este formato também para Ciências
do Esporte no próximo semestre, discutindo a idéia dentro da área. Por fim, Prof. Dr. Johan Poker
inicia o assunto sobre a transversalidade na graduação falando sobre a importância do
compartilhamento de experiências das áreas sobre os estágios e TCC, sugerindo uma reunião entre os
representantes de cada área por estas atividades e representantes da Comissão de Biblioteca. Prof. Dr.
Alcides Scaglia concorda e já levanta os nomes dos responsáveis de cada área para sugerir a reunião.
Prof. Dr. Johan Poker também sugere o aumento da transversalidade em outras esferas, como por
exemplo a discussão das novas vagas docentes. Prof. Dr. Alcides Scaglia lembra que isto também pode
ser crucial na concretização do objetivo estratégico do Planes da integração entre ensino, pesquisa e
extensão, já que as vagas não são necessariamente da graduação. Prof. Dr. Rafael Dias sugere que mais
alunos de TCC sejam alocados para os docentes do NBGC, aumentando esta interação. Prof. Dr. Johan
Poker sugere então que o NBGC envie um representante para a reunião discutida anteriormente, assim
como a Saúde e a Matemática. Prof. Dr. Alcides Scaglia lembra que essa ação também pode ser
importante para levar os alunos da graduação para os programas de pós-graduação já implantados na
FCA e irá marcar as reuniões. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr.
Alcides Scaglia, agradece a todos e encerra a 40ª 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, 19 de Fevereiro de 2014.

