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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e
dezessete, a Comissão de Pós-Graduação da FCA reuniu-se, virtualmente, sob a presidência do
Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni, com o comparecimento dos
seguintes membros titulares: Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior, Prof. Dr. Leonardo Duarte
Tomazeli, Prof. Dr. Marco Figueiredo Milani Filho e a Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada. Dando
início à reunião o Presidente, o Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni começou pelos informes, sobre o
perfil de evolução (vertical e horizontal), dizendo que gostaria que todos, dentro de seus colegiados,
discutissem a valorização da atividade na pós-graduação como item de evolução para a carreira
docente. Posteriormente, esse assunto, que foi sugerido pelo próprio prof. Leonardo, deverá ser
discutido na reunião da CPG para ser levado pelo Prof. Leonardo para a CIACAD. Sobre evento da pós
na FCA, na próxima reunião da CPG, de fevereiro, o Prof. Marcio gostaria de iniciar as conversas
sobre o evento na FCA. De acordo com a decisão tomada em reunião, o evento deverá acontecer no
2o Semestre/2017. Precisamos iniciar as conversas de maneira mais ativa e marcar a reunião com os
membros indicados. Da engenharia foi indicado o Prof. Washington Alves Oliveira, não houve
indicação para aluno, do CNEM foi indicada a Profa. Andrea Maculano e os alunos Marcelo Dátilo e
Felipe Souza, do ICHSA, o Prof. Rafael Dias e os alunos Luis Godoy e Mônica Marcio, da Administração
foi indicado o Prof. Marcio Belli e nenhum aluno até o momento. Por fim, o Prof. Márcio, destacou
que todos os membros estejam presente na próxima reunião para que possamos enriquecer a
discussão destes dois tópicos. Sem mais informes, dando prosseguimento, o Prof. Márcio passa a
palavra aos demais membros. O Prof. Leonardo, disse que, infelizmente, não poderá participar da
próxima reunião da CPG no dia 15, pois estará afastado para participar em congresso no exterior, mas
o Cristiano Torezzan participará. Além disso, sobre o evento, quanto aos alunos da engenharia, um
deles será o Alex Mussio Pincelli e outro deverá ser o Murilo Arthus, mas ainda está aguardando a
confirmação dele. Sobre o Perfil de evolução no CIACAD. O Prof. Leonardo pedirá ao Cristiano
compilar as sugestões do colega na reunião da CPG. Sendo sua sugestão de valorizar as atividades de
pós-graduação, e colocar um peso ainda maior nas atividades de pós desenvolvidas na FCA. Sem mais
informes, dando prosseguimento, o Prof. Márcio passa para a ordem do dia, destacando o item E,
dizendo que não sabe qual o tempo já exercido de atividade simultânea pelo Prof. Augusto, mas de
acordo com a resolução são permitidos apenas 2 anos prorrogáveis por mais 2. Desde que isto esteja
sendo observado sou favorável à aprovação. Sem mais destaques, são aprovados em bloco o item C:
Apreciação da 57ª Ata; item D: solicitação de Exercício Simultâneo de Atividades do Prof. Dr. Anibal
Tavares de Azevedo; item E: solicitação de Exercício Simultâneo de Atividades do Prof. Dr. Augusto
Ducati Luchessi; item F: Proposta de Abertura de Concurso para Professor Doutor - Área de Nutrição Vaga Nova 2017. Todos concordaram. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof.
Dr. Márcio Alberto Torsoni, agradeceu a todos e encerrou a 58ª Reunião da Comissão de PósGraduação 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 janeiro de 2017.

