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ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos dezenove
dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniu-se a Comissão de PósGraduação 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 informou que o Memorando FCA
018/2014 trata-se de uma solicitação para que esta comissão interceda junto à PRPG sobre o novo
critério de distribuição de bolsas PED. O Prof. Degani disse que conversará sobre este assunto com a
Pró-Reitora e que agendará uma reunião com o Prof. Alcides sobre os critérios de distribuição das
bolsas PEDs aqui na FCA. Dando continuidade, o Prof. Degani informou que o regimento geral da
pós-graduação da FCA está na diretoria aguardando os regimentos das outras comissões e que irá
cobrá-los. O Prof. Eduardo destacou que a escolha do presidente “por seus pares” pode levar a uma
eleição política e não voltada para a pós-graduação, já que o cargo tem voto na Congregação. Todos
concordaram que os possíveis candidatos já deveriam ter exercido cargo de coordenador de programa
ou de pós-graduação e que não haverá recondução. O Prof. Degani solicitou a retirada do regimento
da Coordenação na Diretoria, alteração deste item e nova apreciação por esta comissão. Todos
concordaram. Dando prosseguimento, o Prof. Degani informou que a CAPES está discutindo
mudança do período de alteração da avaliação, de trienal para quadrienal. Por fim, o Prof. Degani
informou que no próximo dia três, haverá um workshop de pós-graduação e solicitou a participação,
através dos discentes e docentes, da pós-graduação. Sem mais informes, o Prof. Degani passou então a
palavra aos demais membros desta comissão. O Prof. Eduardo informou que houve mudança no
layout das salas e que todos os pedidos foram encaminhados. Informou que as salas de discentes já
estão em uso e que as salas de defesas já poderão ser utilizadas em fevereiro do próximo ano. Sem
mais informes, 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: Credenciamento Prof. Dr. Márcio Marcelo
Belli em PO como Colaborador; E: Relatório de Atividades de Cristiano Morini; F: Aproveitamento
de Estudos de Priscila Faleiro de Biase do Mestrado do CNEM; Com relação ao item C: a discente
Vanessa sugeriu inserir a palavra “wi-fi” logo após a palavra “rede” na linha 29 e solicitou a correção
da palavra “pública” na linha 36. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr.
Marcos Henrique Degani, agradeceu a todos e encerrou a 36º 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, 19 de novembro de 2014.

