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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos quinze dias
do mês de outubro de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação da
FCA, na UL 27, sob a presidência do Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Marcos Henrique
Degani, com o comparecimento dos seguintes membros titulares: Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti,
Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior, Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa, Profa. Dra Milena
Pavan Serafim, Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada e a Discente Vanessa Helena Pereira. Dando
início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Marcos Degani, agradeceu a presença de todos, dando início
aos informes da coordenação. O Prof. Degani perguntou se algum docente coordenador de programa
participou do Seminário de Diagnóstico dos Programas de Pós-Graduação. A Profa. Patricia disse que
participou e que foi bom para conhecer pessoas, concepções de pós-graduação para cada unidade, mas
que demandou muito tempo e que algumas ideias surgiram, mas nada concreto. O Prof. Moretti
informou que também participou e que foi sugerido aos programas fazerem seus indicadores com base
nas informações de avaliação de cada área da CAPES, mas que isto o Mestrado em Pesquisa
Operacional já havia feito. Sem mais informes, o Prof. Degani passou então a palavra aos demais
membros desta comissão. O Prof. Eduardo, por ser membro da comissão de espaços físicos, informou
que a pós-graduação receberá quatro salas, sendo três salas para discentes e uma para
qualificação/defesa. Serão a primeira e as três últimas salas do térreo do bloco verde do ensino II e
destacou ainda, a urgência de ocupá-las, por isso, sugeriu que este assuntou fosse tratado como ordem
do dia para deliberar sobre a ocupação das mesmas. Todos concordaram. O Prof. Eduardo continuou
dizendo que as duas salas restantes desse corredor serão de multiúsos, sendo que uma de
videoconferência, com recursos provenientes da AFPU. Através do funcionário Enzo, uma empresa
virá propor um projeto e orçamento de uma sala de videoconferência modular. Após breve discussão,
foi sugerido que se ocupasse as três salas com mesas disponíveis e notebooks emprestados pelo
helpdesk, que na sala de defesa fossem utilizadas as cadeiras da UL05 e paralelamente se criasse uma
comissão, composta pela discente Vanessa, membro desta comissão, pelo discente Tiago, membro da
comissão do programa ICHSA, e pelo Prof. Eduardo, para elaboração de um projeto, com ampla
participação dos alunos, para melhor ocupação das salas. Por fim, os Prof. Eduardo, sugeriu a
inclusão dos alunos de pós-graduação na rede wi-fi dos docentes da FCA. Todos concordaram. Dando
continuidade o Prof. Eduardo informou que houve mudança dos critérios de distribuição de bolsas
PEDs que passou a considerar o número de alunos de pós-graduação da unidade. E que PED são
alunos de pós-graduação e a CPG não tem gerencia sobre isso. Sugeriu rediscutir com a gerência dos
PEDs pois o foco é a formação docente dos discentes de pós-graduação e não o apoio à carga didática
dos docentes de graduação. O Prof. Degani conversará com o Prof. Alcides. Por fim, a Profa. Milena
informou que o último levantamento, da produção de docentes da área da administração e
administração pública da FCA, na área de administração da CAPES, apresentou onze docentes com
publicações suficiente para iniciar-se uma discussão sobre um possível proposta de mestrado em
administração aqui na FCA. Dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o Prof. Degani passa para a
ordem do dia, com destaque pela discente Vanessa do item C. Não havendo mais itens destacados, são
aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes itens: D: Relatório de Atividades de Johan Poker
Júnior; E: Relatório de Atividades de Fúlvia de Barros Manchado Gobatto; F: Relatório de Atividades
de Edmundo Inácio Júnior; G: Relatório de Atividades de André Luiz Sica de Campos; H: Relatório
de Atividades de Eduardo José Marandola Júnior; I: Relatório de Atividades de Alessandro Lucas da
Silva; J: Relatório de Atividades de Caroline Dário Capitani; K: Pedido de Exercício de Atividades
Simultânea do Prof. Augusto Ducati Luchessi; L: Homologação Informe CPG 31/2014 – Constituição
Comissão Revalidação Diploma Doutorado CNEM; M: Aproveitamento de Estudos de Gláucia Jardim
Pissinelli no Mestrado em PO; N: Aproveitamento de Estudos de Tiago Del Tedesco Guioti Mestrado
ICHSA; O: Aproveitamento de Estudos de Karen Tank Mercuri Macedo Mestrado ICHSA; Com
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relação ao item C: a discente destacou que a palavra “insirá”, na linha 15, estava errada deveria ser
“insira”. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Marcos Henrique Degani,
agradeceu a todos e encerrou a 35º Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA. E para constar,
eu, Wagner Francisco Bertiz Soria, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima
reunião. Limeira, 17 de setembro de 2014.

