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ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo nono
dia do mês de Março de dois mil e quatorze, 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. Rafael de Brito Dias, Prof. Dr.
Alessandro Lucas da Silva, Prof. Dr. Johan Hendrik Poker Junior, Profa. Dra. Rosângela Maria Neves
Bezerra, Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante, Prof. Dr. João Eloir Strapasson, Profa. Dra. Marta
Fuentes Rojas e Murilo Santos da Silva. Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Alcides Scaglia
dá as boas vindas a todos e inicia com os informes. Primeiramente pergunta aos membros se desejam
incluir outros assuntos em pauta. Murilo Silva pede a inclusão de um assunto sobre plano de
desenvolvimento das disciplinas. Prof. Dr. Luciano Mercadante solicita a inclusão de um assunto sobre
as mudanças no vestibular. Por fim, Prof. Dr. Rafael Dias solicita a inclusão de um assunto para
encaminhamento de demandas ao CIC. Dando início aos informes, Prof. Dr. Alcides Scaglia fala sobre
o encaminhamento dos planos de desenvolvimento das disciplinas que constam nos editais do
concurso e conta uma situação ocorrida na última congregação, em que o Prof. Dr. Cristiano Morini
trouxe um questionamento feito pelo Prof. Dr. Edmundo Inacio sobre a bibliografia de uma disciplina
que consta em um dos concursos abertos, e que estaria desatualizada. Prof. Dr. Alcides Scaglia lembra
que isto prova o quanto é importante que as áreas façam uma revisão nos planos periodicamente para
evitar estes problemas, já que o programa não pode ser alterado para os concursos. Lembra também
que futuramente os programas estarão disponíveis no site e devem ser, na medida do possível,
permanentes. O segundo assunto é sobre a internacionalização dos alunos. Prof. Dr. Alcides Scaglia
conta sobre uma ligação que recebeu da Profa. Laura, responsável pelos intercâmbios na VRERI,
falando de dois casos sérios ocorridos com alunos da FCA que estiveram em intercâmbio. Uma das
alunas, do curso de Gestão de Empresas, fez intercâmbio no último semestre e das quatro disciplinas
em que esteve matriculada, reprovou em três e na outra sequer frequentou. O outro caso diz respeito a
uma aluna do curso de Gestão de Empresas que se encontra em intercâmbio neste semestre, em
Santiago de Compostela, na Espanha, e que falsificou a assinatura do pró-reitor da universidade
estrangeira para conseguir documentos de proficiência em línguas para tentar se inscrever em outros
intercâmbios e continuar estudando fora. Prof. Dr. Johan Poker acredita que o problema é que o
critério para aceitação dos alunos é muito baixo. Prof. Dr. Alessandro Silva lembra que muitas vezes o
requisito de menos de 12 créditos de reprovação muitas vezes tem sido flexibilizado e poderia ser
cumprido a risca para evitar isso. Murilo Silva acredita que nem sempre o fato de um aluno ter 12
créditos em reprova faz dele um aluno ruim. Prof. Dr. Luciano Mercadante acredita que é importante
que se possa flexibilizar para poder analisar caso a caso. Profa. Dra. Rosângela Bezerra sugere que no
momento dos alunos buscarem os docentes para conseguir cartas de recomendação, estes pedidos
sejam validados por toda a área. Prof. Dr. Rafael Dias sugere que no momento de aprovar um aluno
para um segundo intercâmbio seja levado em conta o desempenho dele no intercâmbio anterior. Prof.
Dr. João Strapasson lembra um caso em que concedeu uma carta de recomendação a uma aluna que
havia reprovado em sua disciplina porém tinha tido uma melhora significativa ao longo do curso. Prof.
Dr. Alcides Scaglia diz então que conversará com os professores responsáveis pela internacionalização
para tomar algumas decisões referentes a aprovação dos pedidos de intercâmbio dos alunos e trará uma
resposta. Em seguida, Prof. Dr. Alcides Scaglia informa sobre a avaliação dos cursos que ocorrerá no
dia 27 de Maio. Lembra que na última avaliação o curso de Ciências do Esporte teve a avaliação
conduzida pelos alunos do NDE e que deu certo, e sugere que os coordenadores fiquem à vontade para
definir o melhor formato da avaliação. O próximo informe trata das alterações em catálogo proposto
para 2015. Prof. Dr. Alcides Scaglia pede para que todos os membros da CG reúnam as alterações de
suas respectivas áreas e façam o encaminhamento à Área Acadêmica até o dia 09 de Abril para que
possa ser analisado e possivelmente aprovado na próxima reunião da CG, devido aos prazos
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estabelecidos pela DAC. Sobre os horários do próximo semestre, Prof. Dr. Alcides Scaglia diz que a
Área Acadêmica encaminhará aos representantes das áreas até o final desta semana uma proposta de
horários para ser validada nas áreas e eventualmente sejam feitas mudanças que se fizerem necessárias.
Após a aprovação da área, o horário será levado para discussão com o corpo discente no mês de Abril e
posterior encaminhamento à DAC. Aproveita também para informar que as áreas devem devolver as
alocações de docentes nas disciplinas e as demandas de PEDs e PADs também neste momento,
aproveitando as reuniões feitas para atribuição, porém a priorização será feita posteriormente. Dando
início a Ordem do Dia, Prof. Dr. Alcides Scaglia pede destaque para os itens D, E e F e questiona se os
membros tem algum outro destaque. Nenhum membro se manifesta e os itens A, B e C são aprovados.
O item A é aprovado com 3 abstenções e o item C com uma. O item B é aprovado por unanimidade.
Em relação ao item D, Prof. Dr. Alcides Scaglia conta que pediu destaque deste item por conta de
deixar registrado qual docente assumirá a carga do Prof. Dr. Mauro Simões enquanto ele estiver no
pós-doutorado e passa a palavra ao Prof. Dr. Rafael Dias, que esclarece que a carga será assumida pelo
Prof. Dr. Márcio Barreto, conforme acordo feito anteriormente. Seguindo com o item E, Prof. Dr.
Alcides Scaglia pede então ao Prof. Dr. Johan Poker os nomes dos docentes que assumirão a carga
didática da Profa. Dra. Muriel Gavira. Prof. Dr. Johan Poker conta que a carga de graduação será
assumida pelos docentes Adriana Bin, Edmundo Inácio e Marco Milani, e a da pós-graduação será
assumida pelo Prof. Dr. Cristiano Morini e por ele próprio. Tendo os esclarecimentos, Prof. Dr. Alcides
Scaglia coloca sob aprovação os dois itens, que são aprovados por unanimidade. Por fim, Prof. Dr.
Alcides Scaglia distribui o perfil referente ao item F sobre o concurso para reutilizar a vaga da Profa.
Dra. Ana Badan, que irá se transferir para a FEA. Todos se mostram de acordo e o item foi aprovado
por unanimidade. Dando seguimento com os demais assuntos, Prof. Dr. Alcides Scaglia passa a palavra
ao representante discente Murilo Silva, que conta que pediu a inclusão deste assunto na pauta por
conta do fato de que após um mês do início deste semestre alguns docentes ainda não disponibilizaram
o plano de desenvolvimento da disciplina para os alunos, o que vem causando insegurança no corpo
discente. Prof. Dr. Alcides Scaglia reforça aos membros para que peçam aos docentes de suas áreas
que disponibilizem o plano das disciplinas aos alunos e se possível através do Ensino Aberto. Em
seguida, Prof. Dr. Rafael Dias fala sobre a possibilidade de que os coordenadores tenham assinaturas
digitais para encaminhamento de documentos ao CIC, pois isso agilizaria bastante os trâmites, já que
evitaria que os mesmos ficassem na dependência da presença física do coordenador na FCA.
Finalizando a pauta, Prof. Dr. Luciano Mercadante conta sobre as mudanças que ocorrerão no
vestibular. Comunica que na última reunião da câmara da COMVEST foi apresentada uma proposta de
mudanças no vestibular e a mostra a todos os membros. Uma das mudanças seria que a primeira fase
passaria a ter 96 questões de múltipla escolha em vez de 48 e deixaria de ter a redação. Outra mudança
seria a redução do número de dias da segunda fase, de 3 para 2, e englobaria redação e provas
específicas, que também variariam de acordo com a natureza do curso. Prof. Dr. Luciano Mercadante
conta que a discussão partirá da proposta elaborada pelo IMECC, que já está mais organizada e altera
menos a questão das provas específicas. Pessoalmente conta que simpatiza mais com esta proposta.
Prof. Dr. Rafael Dias sugere que seja dado um peso maior a redação. Prof. Dr. Luciano Mercadante diz
que levará esta sugestão na próxima reunião, na qual ocorrerá a votação da nova proposta. Não tendo
mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Alcides Scaglia, agradece a todos e
encerra a 41ª 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
Março de 2014.

