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ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos dez dias do
mês de novembro 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 informou que cada programa de pós-graduação e a
comissão de pós-graduação da FCA receberá uma verba de R$15.000,00 da própria Unicamp. O Prof.
Degani informou que no início do próximo ano será agendada uma reunião com a comissão de
graduação para tratar exclusivamente dos PEDs. Por fim, o Prof. Degani agradeceu a colaboração da
Profa. Patrícia e lamentou a não participação dos demais programas. Sem mais informes da
coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra aos demais membros desta comissão. O Prof.
Eduardo informou que finalizou o processo seletivo no Mestrado Interdisciplinar em Ciência
Humanas e Sociais Aplicadas e que o programa contará com 43 alunos regulares e especiais tipo 1. O
Prof. Eduardo informou que se desligou da Comissão da Biblioteca e sugeriu que as reuniões desta
comissão seja as 14:00. A Profa. Milena informou que o Mestrado em Administração este sendo
elaborado, mas que ainda estão na dúvida sobre qual área da CAPES será enviado, interdisciplinar ou
administração. A proposta terá a área de concentração Gestão e Sociedade com duas linhas de pesquisa
e 12 docentes. Sem mais informes dos demais membros, dando prosseguimento aos assuntos da pauta,
o Prof. Degani passa para a ordem do dia, com destaque pela discente Vanessa do item C e pela mesa
do item D. Não havendo mais itens destacados, são aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes
itens: E: Relatório de Atividades Trienal de Atividades da Profa. Eliana Toledo Ishibashi; F: Relatório
de Atividades Trienal de Atividades do Prof. Johan Poker Junior; G: Relatório de Atividades Trienal de
Atividades do Prof. Alessandro Lucas da Silva; H: Aplicação de Bolsa PNPD à candidata aprovada no
processo do CNEM: Dra. Juliana Oliveira Melo; Com relação ao item C: a discente Vanessa sugeriu a
retirada da palavra “para” logo após a palavra comissão, na linha 10; Correção da palavra “esta” para
“está” na linha 20; E, alteração da palavra “presenta” para “presente” na linha 35. Todos concordaram.
Com relação ao item D, após breve discussão, ficou decidido que: o Coordenador Geral da Comissão
de Pós-graduação da FCA será eleito pelos docentes plenos, credenciados nos programas de pósgraduação da FCA até o último dia do semestre anterior à eleição, e pelos discentes regulares
matriculados até o semestre anterior à eleição; que os candidatos serão indicados pela comissão de
cada programa, caso haja interesse; que o candidato já tenha exercido o cargo de coordenador de
programa de pós-graduação ou coordenador geral de pós-graduação; que poderá haver apenas uma
recondução; E, que a proporção e peso dos votos dos docentes de cada programa e dos votos dos
discentes e os critérios de desempates serão discutidos na próxima reunião. Sem mais assuntos em
pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Marcos Henrique Degani, agradeceu a todos e encerrou a
37º 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, 10 de
dezembro de 2014.

