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ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao vigésimo
terceiro dia do mês de Abril 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. 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, questionando se algum membro gostaria de acrescentar algum item na
pauta. Profa. Dra. Rosângela Bezerra solicita a inclusão de um assunto para tratar do pedido de
laboratórios feito pela área de Nutrição a Comissão de Espaços Físicos. Murilo Silva pede a inclusão
do assunto sobre o certificado de estudos em Humanidades, e por fim, Prof. Dr. João Strapasson pede a
inclusão de um informe sobre a reunião da área de Matemática e algumas decisões lá tomadas. Prof.
Dr. Alcides Scaglia inicia com o informe sobre as reuniões realizadas nas duas últimas semanas que
trataram de Estágio e TCC. Prof. Dr. Luciano Mercadante questiona se houve alguma mudança em
relação ao calendário de TCC proposto na reunião por parte da Comissão de Biblioteca. Prof. Dr.
Alcides Scaglia lembra que estiveram presentes representantes da Biblioteca e também da Comissão da
Biblioteca e por isso não há muitos pontos a serem questionados já que o processo foi bem definido e
acordado por todos. Também conta que houve uma reunião para tratar do processo de estágios e que
contou com a participação do SAE. Uma das idéias da reunião foi que cada coordenador de estágio
levaria a suas áreas a proposta de centralização do gerenciamento dos estágios, já que hoje muitos
docentes não sabem o que fazer com seus alunos de estágio, além da construção de um sistema que
pudesse facilitar o controle dos estágios curriculares e extracurriculares pelo SAE. Profa. Dra. Marta
Fuentes utiliza o exemplo de seus alunos da Gestão e conta que nunca recebeu orientação de como
proceder na disciplina de estágio. Prof. Dr. Alcides Scaglia informa ainda que na próxima semana
ocorrerá uma reunião para tratar de teste de proficiência. Em seguida, Prof. Dr. Alcides Scaglia
informa que recebeu da DAC um relatório com os alunos que estão em iminência de expiração do
prazo máximo de integralização. Explica que este relatório leva em conta o desempenho histórico do
aluno e projeta um rendimento futuro com base neste mesmo desempenho, e então distribui os
relatórios aos coordenadores associados, porém, pede que os coordenadores aguardem para tomar
alguma decisão, já que na CCG está sendo discutido um programa de tutoria para alunos com
desempenho acadêmico baixo. Profa. Dra. Rosângela Bezerra observa que no relatório já constam
alunos ingressantes em 2013. Prof. Dr. João Strapasson acredita que é importante orientar os mais
novos para que eles não cheguem mais a frente do curso com um desempenho baixo. Prof. Dr. Rafael
Dias sugere que cada turma ingressante tenha um professor-tutor e destaca a importância de que eles
sejam orientados não só para entender o fluxo das disciplinas, mas também o funcionamento da
universidade. Profa. Dra. Rosângela Bezerra conta que na Nutrição é feita uma apresentação aos
alunos sobre o currículo e o funcionamento do curso em uma disciplina do primeiro semestre pósingresso. Observando o relatório de alunos de Gestão, Prof. Dr. Johan Poker acredita que a questão não
é exclusivamente de falta de orientação, mas sim estrutural e social e vê o SAE também como ator
importante. No que está no âmbito da CG, Prof. Dr. Alcides Scaglia crê que a ideia de orientar os
alunos pode ajudar e pretende rediscuti-la oportunamente. Dando continuidade aos informes, Prof. Dr.
Alcides Scaglia comenta sobre a necessidade de se definir as disciplinas que serão objeto da prova
específica do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes e pede que os coordenadores associados
definam as disciplinas para que seja feito o encaminhamento a DAC até o fim do mês. O próximo
informe trata do GT criado pela reitoria que está estudando a integração entre a FCA e a FT, buscando
uni-las fisicamente em um único campus. Prof. Dr. Alcides Scaglia conta que foi convocada uma
reunião pelos diretores das duas unidades, Prof. Dr. José Geraldo Pena e Prof. Dr. Peter Schulz, para
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alinhar os posicionamentos das duas unidades dentro do GT e também discutir possibilidades da
criação de novos cursos. Na reunião foram apresentadas propostas de novos cursos de ambas as
unidades, sendo que na FCA foram frutos da comissão “Próximos Passos” e que houve uma sinergia
grande entre as propostas, e se ficou combinado que o posicionamento será no sentido de que há a
necessidade de muitas adequações para que isso aconteça de fato. Prof. Dr. Alcides Scaglia finaliza
dizendo que quaisquer novidades trará aos membros. O último informe é sobre as bancas dos
concursos que estão com inscrições abertas. Prof. Dr. Alcides Scaglia explica que recebeu orientações
do RH de que as bancas destes concursos devem ser aprovadas na próxima Congregação, no início de
maio, para que os docentes aprovados possam iniciar as atividades ainda neste ano, tendo em vista a
interrupção de contratações em certo período do ano eleitoral. Por conta disso, conta que será
necessário que ele dê um ad referendum para possibilitar o encaminhamento a tempo e pede que os
coordenadores associados das áreas em questão, a saber, Engenharia, Nutrição e Administração, façam
as indicações o mais breve possível. Terminados os informes, Prof. Dr. Alcides Scaglia dá início à
Ordem do Dia, destaca o item “N” e questiona se outro membro tem algum destaque. Profa. Dra.
Marta Fuentes destaca o item “L”. Prof. Dr. Alcides Scaglia coloca então os demais itens sob votação,
os quais são aprovados por unanimidade, com exceção do item “K”, que teve uma abstenção. Profa.
Dra. Marta Fuentes explica que seu destaque se deu por conta do último parágrafo do parecer sobre o
relatório trienal da Profa. Dra. Marciane Milanski, que é favorável a prorrogação do contrato da
docente, porém lembra que a professora já pertence ao quadro permanente e a aprovação é apenas do
relatório. Com a devida correção feita, o item é aprovado por unanimidade. Por fim, Prof. Dr. Alcides
Scaglia explica que o destaque do item “N” se dá por conta da necessidade de padronização dos
critérios para autorização de alunos que não se encaixam nos requisitos mínimos da VRERI para
inscrição dos intercâmbios. Conta que hoje em dia os alunos nessa situação pedem uma carta de
recomendação a algum docente, geralmente o mais próximo, e muitas vezes o docente não avalia o
desempenho do aluno no curso e fornece a carta. A idéia é de que no início de cada semestre, o aluno
que não atende os critérios para inscrição encaminhe uma solicitação a coordenação de graduação, que
levará a colegiado para avaliação e possível aprovação. Caso o aval seja positivo, o aluno poderá se
inscrever em qualquer intercâmbio naquele semestre, tendo que no semestre seguinte se inscrever
novamente se quiser concorrer. Murilo Silva acha a idéia boa, pois possibilita a participação de mais
alunos nos programas de intercâmbio. Prof. Dr. Luciano Mercadante sugere que seja incluído um item
que permita aos alunos que solicitem em qualquer momento do semestre, porém estarão sujeitos ao
calendário de reuniões do colegiado. Prof. Dr. Johan Poker sugere também a inclusão de um item
explicando a operacionalização do processo, como por exemplo onde os alunos devem entregar a
solicitação. Com estas sugestões, o item “N” é aprovado por unanimidade. Terminada a Ordem do Dia,
Prof. Dr. Alcides Scaglia inicia com os outros assuntos e passa a palavra ao Prof. Dr. Johan Poker, que
explica o ofício elaborado pelos docentes da área de Gestão solicitando mais docentes da área de
Direito. Prof. Dr. Johan Poker explica a atual situação dos dois professores de Direito da FCA, que dão
aulas na FCA, na FT e também em Barão Geraldo, tendo em média uma carga horária de 20 horas
semestrais cada um. Por conta disso, os docentes da Gestão decidiram na última reunião da área
encaminhar um ofício a direção solicitando mais duas vagas da área de Direito. Prof. Dr. Luciano
Mercadante sugere que os dois docentes que hoje são contratados fiquem alocados apenas na FCA e
estas duas novas vagas passem a prestar serviço para os cursos de Barão Geraldo. Prof. Dr. Johan
Poker concorda e enfatiza que este é o principal objetivo do pedido. Com o acolhimento do pedido
pela CG, Prof. Dr. Alcides Scaglia endossará o ofício e encaminhará para a diretoria para os próximos
trâmites. Em seguida, Profa. Dra. Rosângela Bezerra conta sobre o andamento do pedido feito a
Comissão de Espaço Físico para a disponibilização de dois laboratórios para o curso de Nutrição.
Relembra que o pedido foi encaminhado via CG, porém na última reunião da comissão de Espaço
Físico não foi discutido o assunto e por isso pede que a CG auxilie no sentido de tentar mostrar a real
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importância destes laboratórios para a graduação, assim como é o Complexo Esportivo para o curso de
Ciências do Esporte. Prof. Dr. Alcides Scaglia julga procedente o pedido e conta ainda que falará com
o Prof. Dr. Alessandro Silva, atual representante da CG na comissão, sobre a vontade dele permanecer
nesta comissão e se for o caso, indicar outro representante, para poder levar isso adiante. Sobre o
andamento do certificado de estudos em Humanidades, Prof. Dr. Alcides Scaglia informa a Murilo
Silva que conversará com o Prof. Dr. Rafael Dias, que precisou se ausentar da reunião por conta de ter
marcada outra reunião as 16h, e lhe informará sobre a situação atual. Por fim, Prof. Dr. João
Strapasson fala sobre a reunião dos docentes da Matemática, onde foi levantada a distribuição da carga
didática dos docentes da área e chegou-se a uma média histórica de 10 horas-aula por semestre.
Explica ainda que a idéia é que com a chegada dos dois novos docentes na área e a devolução da
disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores para a área de Engenharia, a carga deverá
chegar a uma média de 6 horas-aula por semestre, sem contar turmas extras. Pede ainda que no caso da
avaliação da necessidade de abertura de uma turma extra e presencial, algum docente da área possa
ajudar o docente da Matemática que estiver como responsável. Não tendo mais assuntos em pauta, o
Presidente da Comissão, Prof. Dr. Alcides Scaglia, agradece a todos e encerra a 42ª 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, 22 de Abril de 2014.

