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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e três dias do mês de novembro de
dois mil e dezesseis, a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, na UL84, sob a presidência do
Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni, com o comparecimento dos
seguintes membros titulares: Prof. Dr. Leonardo Duarte Tomazeli e Prof. Dr. Marco Figueiredo Milani
Filho. A Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada e a Profa. Dra. Adriana de Sousa Torsoni justificaram suas
ausências. Dando início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni, agradeceu a
presença de todos, dando início aos informes, disse que os voluntários de PED tendem a ficar sem
bolsa. O Prof. Leonardo disse que as propostas não estavam padronizadas e profundas o que impedia
uma análise melhor, mas sempre olhamos para os critérios. O Prof. Márcio disse que o CNEM fez
pontuação e classificação após elaboração de uma planilha onde 60% dela levava em consideração,
entre outras coisas, bolsa, CR, qualidade do projeto e aderência do aluno à disciplina. Os outros 40%
levava em consideração o vetor da disciplina e número de alunos. O Prof. Marco disse ainda que
houve distorções com relação a algumas disciplinas de administração, uma tiveram 2 alunos PED e
outra com grande número de aluno não teve PED. O Prof. Márcio disse que quando se leva em
consideração o foco do programa nos seus alunos isto pode ocorrer pois, são dois alunos e cada 1 de
um programa. O Prof. Marco perguntou se o aluno puder ou quiser mudar de projeto, indo para a
disciplina que necessita de PED e saindo daquela que teve dois, se haverá algum problema. O Prof.
Márcio respondeu dizendo que a bolsa é do aluno e se ele quiser tudo bem. Com relação ao item
Simpósio da Pós-graduação da FCA que será no 2º semestre de 2017, o Prof. Márcio disse que falou
com o Peter e iremos aproveitar o know-how do Simpósio do EPM. O Prof. Leonardo sugeriu fazer
uma reunião com os indicados de cada programa o mais breve possível. Com relação ao item “Sala de
reuniões/seminários”, o Prof. Márcio disse que o assunto foi para comissão de Espaço Físico e juntou
com a demanda da Profa. Ana Carolina Junqueira Vasques. O Prof. Peter sugeriu dividir a sala. O Prof.
Márcio prefere que seja separado, mas para isso teríamos que ceder uma sala da pós-graduação.
Precisamos ver a demanda pela sala de reunião. O Prof. Leonardo sugeriu que o acesso à sala de
estudo da pós-graduação seja por cartão e solicitou a criação de uma sala de informática só para
alunos da pós-graduação. O Prof. Marco alertou que há a possível necessidade por espaço da FT. Por
fim, o Prof. Márcio disse que no futuro, pela perspectiva de aumento de programas, haverá a
necessidade de sala por parte da pós-graduação. Sem mais informes, dando prosseguimento, o Prof.
Márcio passa a palavra aos demais membros. Sem informes dos demais membros o Prof. Márcio
passa para a ordem do dia. Sem destaques, são aprovados em bloco o item C: Ata da 56ª Reunião
Ordinária; item D transferência de nível de metrado para doutorado do aluno Rodrigo Martins
Pereira; item E: Exercício Simultâneo de Atividades do Prof. Dr. Anibal Tavares de Azevedo; item F:
afastamento da Profa. Andrea Maculano Esteves para realização de Pós-Doutoramento. Todos
concordaram. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Márcio Alberto
Torsoni, agradeceu a todos e encerrou a 57ª 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, 21 de novembro de 2016.

