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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos quatro dias do mês de maio de
dois mil e onze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação da FCA, na sala UL20, 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. Antônio
Carlos Moretti, Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva, Prof. Dr. André Luiz Sica e Campos e Prof. Dr. Márcio
Barreto. Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Álvaro D’Antona, agradece a presença de
todos dando início aos informes dos membros. O Prof. Márcio Torsoni destaca a importância da
disponibilização dos laboratórios de pesquisa para as atividades do curso de Mestrado em Ciências da
Nutrição e do Esporte e Metabolismo e pergunta ao Prof. Álvaro D’Antona se ele tem informações
sobre o assunto. O Prof. Álvaro D’Antona disse que levará o assunto à reunião do Grupo de
Governança e informará os membros da CPG sobre andamento da discussão. O Prof. Alvaro D’Antona
passa então a palavra para o Prof. André Sica. O professor informa os demais membros sobre a
discussão junto ao Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica do Instituto de
Geociências. O professor fala sobre a proposta de criação de uma linha de pesquisa sobre os temas
Empreendedorismo e Criatividade e sobre a proposta de criação de disciplinas relacionadas a essa
linha e participação de docentes da FCA no oferecimento delas. O Prof. André Sica fala também sobre
o início das discussões entre os professores da Área de Gestão sobre a elaboração de proposta de novo
curso de Pós-Graduação em Gestão. Por fim, o professor destaca que não participou das reuniões
anteriores da CPG pois não recebeu as convocatórias devido a um erro no endereço de e-mail. Sem
mais informes dos membro o Prof. Álvaro D’Antona coloca em apreciação a ata da 2ª Reunião
Ordinária. Sem destaques, a aprovação do texto da ata é colocada em votação. Aprovada com 1
abstenção. O Prof. Álvaro passa então para a ordem do dia. Primeiramente, propõe a inversão da pauta,
iniciando com o item 4, que trata da proposta de novo curso de Mestrado em Métodos Quantitativos de
Apoio à Decisão. Como nenhum membro se opõe, o professor passa a palavra ao Prof. Márcio Barreto.
O Professor Márcio Barreto questiona a proposta de currículo que conta exclusivamente com
disciplinas eletivas, pergunta se não é conveniente a inclusão de alguma disciplina obrigatória. O Prof.
Antônio Moretti responde que a proposta visa a maior flexibilidade dos alunos que poderão cursar
disciplinas mais intimamente ligadas aos trabalhos de pesquisa realizados. O Prof. Márcio Barreto
propõe a incorporação pela proposta de duas disciplinas de redação científica/seminários de pesquisa.
O professor destaca que as disciplinas poderiam relacionar o recorte do objeto de pesquisa com o todo
do conhecimento, alargando as fronteiras do objeto. O professor destaca que essas disciplinas
poderiam também ser eletivas, porém com um amplo incentivo para que os alunos se matriculassem
nelas a partir do segundo semestre do curso. O Prof. Márcio Barreto questiona se é conveniente
vincular professores do Núcleo Básico Geral Comum para que ministrem essas disciplinas devido ao
impacto na avaliação da proposta de curso. O Prof. Antônio Moretti afirma ser importante a
participação de docentes da FCA e que a pouca produção desses docentes deve ser justificada pelo fato
da faculdade ser uma instituição nova e com jovens docentes. O Prof. Márcio Torsoni pergunta se o
número de créditos em disciplinas para integralização não está excessivo. O Prof. Antônio Moretti diz
que trinta e dois créditos é um número razoável para a área, mas que poderá ser proposto vinte e oito
créditos pensando em uma melhor distribuição entre os semestres letivos. Não tendo mais membro
inscritos para o assunto, o Prof. Álvaro coloca então a proposta em votação, com as seguintes
mudanças: 1) inclusão das disciplinas Abordagens Epistemológicas de Projetos I e II; 2)
Complementação de informações das disciplinas Teorias de Decisão, Métodos de Otimização e Gestão
e Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos; 3) Alteração no texto de Infraestrutura
Administrativa e de Ensino e Pesquisa, 4) Inclusão de texto sobre os objetivos do curso e perfil do
egresso. Aprovada por unanimidade. O Prof. Márcio Barreto pede licença aos demais membros e
justifica que terá de se ausentar por ter outros compromissos no campus de Barão Geraldo. O Prof.
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Álvaro coloca em discussão a proposta de regulamento para o curso de Mestrado em Ciências da
Nutrição e do Esporte e Metabolismo e passa a palavra para o Prof. André Sica. O professor destaca a
necessidade de alteração do artigo 17º e sugere a seguinte redação: “o credenciamento de docentes e
pesquisadores para a atividade de orientação no Programa em Ciências da Nutrição e do Esporte e
Metabolismo se dará prioritariamente na denominação de Pleno. Excepcionalmente como participante
ou visitante”. Destaca ainda que o artigo 18º parece muito específico. O Prof. Márcio Torsoni sugere a
retirada da expressão “como responsável” e o referido artigo passaria a ter a seguinte redação:
“Demonstrar o desenvolvimento de produção científica contínua através de pelo menos uma
publicação completa em média por ano considerando os últimos 3 anos, publicadas em periódicos
indexados pelo Science Citation Index (SCI), com índice de impacto superior a 1.0”. Não tendo mais
inscritos o Prof. Álvaro D’Antona coloca a proposta com as alterações sugeridas em votação.
Aprovado com 1 abstenção. O Prof. Álvaro passa então para a discussão da proposta de Catálogo de
Pós-Graduação da FCA. Ele destaca a alteração no conjunto de disciplinas obrigatórias com a inclusão
da disciplina “Tópicos Especiais em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo”, com carga
horária de 45 horas, e a redução da carga horária da disciplina “Bioestatística” de 90 horas para 60
horas. O Prof. Álvaro D’Antona coloca a proposta em votação. Aprovado com 1 abstenção. Por fim, o
Prof. Álvaro coloca em discussão a proposta de credenciamento de docentes no curso de Mestrado em
Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo. A proposta conta com o credenciamento dos
seguintes docentes da Unicamp como Professores Plenos do curso: Adriana Souza Torsoni, Adriane
Elisabete Antunes de Moraes, Augusto Ducati Luchesi, Cláudio Alexandre Gobatto, Dennys Esper
Corrêa Cintra, Eduardo Rochette Ropelle, José Rodrigo Pauli, Marciane Milanski, Márcio Alberto
Torsoni, Maria Cláudia Gonçalves de Oliveira Fusaro, Mayra Mayumi Kamiji, Milton Shoiti Misuta,
Nilson Ivo Tonin Zanchin, Patrícia de Oliveira Prada e Rosângela Maria Neves Bezerra; além dos
seguintes professores da Unicamp como Professores Participantes: Alcides José Scaglia, Luciano
Allegretti Mercadante, Leonardo Tomazeli Duarte; e da Docente sem Vínculo com a Unicamp Patrícia
da Silva Melo como Professora Participante. O Prof. Álvaro destaca que a proposta credencia
Professores Plenos que não terão alunos orientados este ano. O Prof. Márcio Torsoni esclarece que essa
situação ocorrerá no primeiro processo seletivo, porém com as próximas seleções de alunos a
distribuição de orientações se equilibrará entre todos os docentes. O Prof. Álvaro D’Antona coloca a
proposta em votação. Aprovado com 1 abstenção. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da
Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, agradece a todos e encerra a 3º 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, 04 de maio de 2011.

2

