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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos dois dias do mês de março de
dois mil e onze, às dezesseis horas, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação da FCA, na sala UL10,
sob presidência do Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, com o
comparecimento dos seguintes membros titulares: Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni; Prof. Dr. Daniel
Rodrigo Leiva; Prof. Dr. Márcio Barreto; além do membro suplente Prof. Dr. Cristiano Torezzan.
Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Álvaro D’Antona, agradece a presença de todos e passa
para o primeiro item da pauta que trata do regimento interno da comissão. O Prof. Álvaro esclarece o
regimento interno e a composição da Comissão de Pós-Graduação, que deverá ser aprovada na
próxima reunião do GT-Limeira, e propõe alteração do número de membros de quatro para cinco.
Solicita aos demais membros presentes a leitura do regimento e o envio de comentários até de março
de 2011, para incluir na pauta do GT a proposta de regimento. O Prof. Cristiano sugere a realização de
reuniões virtuais para economizar tempo. O professor passa então para o próximo assunto que diz
respeito ao Seminário de Pós-Graduação. O Prof. Álvaro informa que, de acordo com o planejamento
realizado pelos docentes, a comissão deverá prosseguir com os cursos propostos e promover debate
para a criação de novos cursos. O objetivo é que estas reuniões permitam a troca de experiências e
informações. A partir de março, haveria um calendário específico e a partir do próximo ano, o evento
passaria a ser anual. O Prof. Álvaro sugere um debatedor para cada sessão, de aproximadamente duas
horas, sendo o primeiro seminário apresentado pelos três programas existentes, em março. Os demais
seriam realizados em abril, maio e junho, por cada um dos programas. O Prof. Márcio Barreto sugere
fazer um teste primeiramente para verificar a demanda e começar mais lentamente. O Prof. Álvaro
esclarece que a submissão a CAPES deve ser no meio deste ano e ainda há discordância entre os
docentes quanto à área em que deverá ser cadastrada. Sendo assim, considera urgente a inserção de
todos os docentes para discussão e aprovação da proposta, assim como, dar oportunidade para aqueles
que não fazem parte de nenhum dos programas, associarem-se ao grupo. O Prof. Márcio Torsoni
propõe convidar todos os docentes da área para participar, pois outros docentes não conseguirão se
inserir, em virtude da cobrança da CAPES em relação às revistas para publicações, o que deverá ser
trabalhado. O Prof. Márcio Barreto sugere associar as propostas do Álvaro e do Márcio Torsoni. O
Prof. Álvaro ressalta que é importante colocar tais questões para ampla discussão. O Prof. Márcio
Torsoni sugere que os coordenadores dos cursos façam a apresentação e levantem tais discussões, pois
considera complicado de início elaborar um curso multidisciplinar, que deve focar no objeto de estudo
para tentar aprovação junto a CAPES. O Prof. Álvaro esclarece que não foi discutido anteriormente se
seria criado um curso interdisciplinar ou tentaria aderir a CAPES. Por fim, é aprovado por
unanimidade que o Prof. Álvaro será o responsável pela primeira sessão, o Prof. Moretti pela segunda,
o Prof. Márcio Torsoni pela terceira e o Prof. André pela quarta. Dando prosseguimento à pauta o Prof.
Álvaro informa que enviará aos demais membros os calendários de reuniões das comissões da FCA e
os calendários relativos ao trâmite dos cursos, ressaltando que já verificou um gargalo na própria
Unicamp no que se refere ao prazo para entrar no catálogo e realizar o processo seletivo. O Prof.
Márcio Torsoni informa que pretende iniciar o curso de Saúde no segundo semestre desse ano. O Prof.
Álvaro acrescenta que o Reitor disponibilizará recursos para estimular pesquisa e a demanda será
enviada pelos cursos de pós-graduação. Nesse sentido, o Reitor se comprometeu em providenciar as
bancadas, mas não muitos equipamentos. O Prof. Álvaro informa que a decisão deverá ser rápida
quanto ao início dos cursos no segundo semestre, mas se compromete a conversar com o Toninho para
verificar a data-limite e solicita que o Prof. Márcio Torsoni verifique com o grupo de docentes quando
pretendem iniciar o curso e se é viável mesmo sem os laboratórios prontos. No que se refere ao curso
de Pesquisa Operacional, o Prof. Álvaro esclarece que a submissão a CAPES deve ser no meio do ano
e ao GT em maio, motivo pelo sugere que o Prof. Cristiano elabore um cronograma com o Moretti.
Quanto ao curso do DPCT, o Prof. Álvaro informa que o programa do IG foi convertido em duas
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unidades e uma comissão temporária ficou responsável por estabelecer regras básicas para docentes da
FCA integrarem o programa, o que gerou um impasse: apenas abriram vagas para docentes, mas sem
definir a questão dos recursos e das aulas. Nesse sentido, sugere uma agenda e criação de critérios para
iniciar uma nova discussão, já que as atuais interessam mais ao DPCT. O Prof. Álvaro concede a
palavra a Profa. Rúbia para esclarecer a proposta de curso de ensino de ciências matemáticas. A Profa.
Rúbia informa que o programa é entre quatro institutos da Unicamp por enquanto: Química, Física, IG
e Educação. A vantagem é que no curto prazo, não haverá custo para a Unidade pois será sistema de
rodízio entre as unidades credenciadas e concomitantemente a Reitoria está elaborando um espaço na
Pro-Reitoria para cursos entre institutos. A desvantagem é que implica em representação institucional
além do credenciamento. O Prof. Cristiano sugere a entrada do Prof. Peter para somar ao programa e
os professores da área de física, para evitar que os docentes sejam minimizados nos programas como o
Prof. Márcio teve a impressão na reunião desse programa. O Prof. Márcio Barreto acha que não é de
responsabilidade do docente ter que entrar em um programa de pós-graduação e se submeter as
condições dos docentes de outras unidades. Para concluir, o Prof. Álvaro informa que conversará com
o Prof. Peter sobre esse programa e solicita que a Profa. Rúbia consulte se há físicos interessados em
participar. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de
Oliveira D’Antona, agradece a todos e encerra a 1º Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA.
E para constar, eu, Flávio Batista Ferreira, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na
próxima reunião. Limeira, 02 de março de 2011.
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