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ATA DA TRIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos dezoito
dias dias do mês de março de dois mil e quinze, a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, na
UL 23, sob a presidência do Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Marcos Henrique Degani, com
o comparecimento dos seguintes membros titulares: Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior, Prof. Dr.
Eric David Cohen, Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa, Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada e a
Discente Vanessa Helena Pereira. O Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti e o seu suplente Prof. Dr. Anibal
Tavares de Azevedo justificaram suas ausencias. 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 calendário do aplicativo para apresentação de Novas Propostas de Mestrado e
Doutorado (APCN) da CAPES ainda não foi divulgado, mas que seria bom a apresentação das novas
propostas da FCA na reunião de abril. O Prof. Degani informou que não tiveram resposta do pedido
de reconsideração das propostas da Engenharia e de Ciências do Esporte, mas que independente da
resposta, deveremos propô-las novamente no APCN da CAPES de 2015. O Prof. Degani informou
que as alterações do catálogo de pós-graduação da FCA deverão ser finalizadas no inicio de maio. Sem
mais informes da coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra aos demais membros desta
comissão. A Profa. Patrícia informou que haverá um encontro internacional do Programa de Pósgraduação em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo (CNEM) com a presença de três
estrangeiros convidados relacionados com as linhas de pesquisa do programa nos dias 27 e 28 de maio.
O Prof. Eduardo destacou a necessidade de estabelecer uma nova estratégia para o preenchimento da
plataforma sucupira, pois apenas uma pessoa não dará conta. Talvez verificar com a chefia da area
academica a possibilidade de ceder mais alguém. O Prof. Eduardo informou que a comissão do
programa do Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (MICHSA) foi
alterada para colegiado. O Prof. Eduardo informou que um aluno do MICHSA recebeu bolsa FAPESP
e enviou a declaração de que não recebi bolsa do programa. Mas uma semana depois o aluno recebeu
um correio eletronico solicitando que entrasse em contato com a FAPESP. Ao faze-lo o aluno foi
informado que receberia a bolsa por apenas 3 meses, mas que por causa do erro receberia a bolsa por
até 6 meses. O Prof. Eduardo solicitou a opinião desta comissão para saber se devemos solicitar o
doutorado do MICHSA ainda este ano. Após breve discussão todos concordaram de que há razões
suficiente para solicitar o doutorado sim. O Prof. Degani sugeriu uma reunião com a Pró-reitora assim
que a proposta estiver bem adiantada. Por fim, o Prof. Eduardo informou que após reunião com os
alunos de pós-graduação, com a participação da discente Vanessa, foram definidos os layouts e a
organização das salas, mas que precisamos buscar recursos para compra de moveis e equipamentos.
Sem informes dos demais membros, dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o Prof. Degani
passa para a ordem do dia, com destaque pela mesa do item D e E. Não havendo mais itens
destacados, são aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes itens: F: credenciamento do Prof. Dr.
Roberto Donato Junior, pleno no MICHSA; G: credenciamento do Prof. Dr. Oswaldo Gonçalves
Júnior, pleno no MICHSA; H: credenciamento da Profa. Dra. Carolina Cantarino Rodrigues, pleno no
MICHSA; I: credenciamento da Profa. Dra. Laís Silveira Fraga, pleno no MICHSA; J:
descredenciamento do Prof. Dr. Ricardo Ojima, visitante do MICHSA; K: descredenciamento do Prof.
Dr. Hudson Pacífico da Silva, pleno no MICHSA; L: solicitação afastamento para Pós-Doutorado do
Prof. Rafael de Brito Dias; M: solicitação afastamento para Pós-Doutorado da Profa. Milena Pavan
Serafim; N: apreciação do Relatório Trienal de Atividades do Prof. Dr. Tristan G. Torriani; O:
descredenciamento da Profa. Dra. Patrícia da Silva Melo, colaboradora, do Mestrado do CNEM; P:
aproveitamento de estudo do aluno Lucas Dantas Maia Forte do Doutorado CNEM; 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
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decidido que o Coordenador Geral da Comissão de Pós-graduação da FCA será eleito pelos membros
titulares desta comissão e em caso de empate o coordenador em exercício geral decidirá o resultado.
Foi destacado pela Profa. Mariana um erro na escrita da palavra Pós-graduação no terceiro parágrafo
do artigo 21 e ainda, inserir “ou de acordo com critérios específicos dos regulamentos de cada
programa”. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Marcos Henrique
Degani, agradeceu a todos e encerrou a 39º 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, 18 de março de 2015.

