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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
segundo dia do mês de junho de dois mil e treze, às quinze horas, reuniu-se a Comissão de PósGraduação da FCA, na sala UL27, sob a presidência do Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr.
Marcos Henrique Degani, com o comparecimento dos seguintes membros titulares: Profa. Dra. Milena
Pavan Serafim, Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa e Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni.
Compareceram os membros suplentes Prof. Dr. Aníbal Tavares de Azevedo e Prof. Tristan Guillermo
Torriani. Justificaram a ausência na reunião o Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior e o Prof. Dr.
Antônio Carlos Moretti. Dando início à reunião o Presidente, Prof. Dr. Marcos Degani, agradece a
presença de todos e antes de iniciar com os informes, questiona aos membros se há alguma sugestão de
item que deva ser incluído na pauta. A Profa. Dra. Milena Pavan Serafim sugere a inclusão da
discussão acerca da distribuição das seis novas vagas docentes da FCA. O Prof. Dr. Marcos Degani
concorda com a inclusão, por considerar um assunto importante e estratégico para Pós-Graduação.
Iniciando com os informes, Prof. Dr. Marcos Degani coloca em discussão o Edital 27/2013 – PróEquipamentos da Capes. O Prof. Dr. Marcos Degani informa que na última reunião da CCPG a Próreitora, Profª. Ítala D'Ottaviano, sugeriu que cada unidade submeta projetos com um teto de 250 mil
reais, para que seja possível uma distribuição dos recursos entre as unidades da Unicamp. O Prof. Dr.
Marcos Degani sugere um revezamento entre os programas de pós-graduação, dado o teto estipulado.
O Prof. Márcio Torsoni concorda com a posição do Prof. Dr. Marcos Degani e manifesta o interesse do
Programa de Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo – CNEM em encaminhar uma
proposta. O Prof. Dr. Aníbal Azevedo pede a palavra e comunica que o curso de Mestrado em Pesquisa
Operacional também reúne condições de encaminhar uma proposta ao Edital 27/2013 da Capes. Os
Professores Dr. Márcio Torsoni e Dr. Aníbal Azevedo discutem sobre os valores e os prazos de
encaminhamento. O Prof. Dr. Márcio Torsoni destaca que para equipamentos da área de saúde o teto
estipulado restringe opções de projetos, mas que poderia ser pensado algo de uso compartilhado entre
os docentes o programa de CNEM. Os Professores Dr. Márcio Torsoni e Dr. Aníbal Azevedo chegam
em um acordo e fica definido que programa de CNEM encaminhará uma proposta ao Edital 27/2013 –
Pró-Equipamentos da Capes. Todos os membros se manifestam favoráveis a este encaminhamento e
entendem ser fundamental que a FCA encaminhe este projeto. Prosseguindo para o item “Informe dos
membros a Comissão”, o Prof. Dr. Márcio Torsoni pede a palavra para comunicar sobre o regulamento
do PPG-CNEM e as eleições para coordenador de programa que estão em andamento. O Prof. Dr.
Márcio Torsoni informa que nas eleições surgiu o questionamento sobre a possibilidade dos
professores colaboradores do programa participarem do processo eleitoral. A Profa. Dra. Milena
Serafim diz que nos programas de pós-graduação da Unicamp que ela conhece, professores
colaboradores não têm direito ao voto. O Prof. Dr. Marcos Degani manifesta sua opinião, dizendo que
a decisão mais acertada seria que somente os professores plenos votassem. A Profa. Mariana Costa
concorda com os professores Dr. Marcos Degani e Dra. Milena Serafim. O Prof. Marcos Degani
questiona se alguém é contrário ao fato de somente os professores plenos participarem do processo
eleitoral. Todos os membros concordam que somente os professores plenos devem participar. O Prof.
Dr. Aníbal Azevedo destaca que para o PPG-CNEM não há problemas que seja adotada essa posição,
mas que para o Mestrado em Pesquisa Operacional ele gostaria que houvesse uma discussão interna
com os professores credenciados para que posteriormente houvesse uma posição acerca deste assunto.
Dando prosseguimento, o Prof. Dr. Márcio Torsoni pede a palavra para tratar de mais uma questão do
PPG-CNEM, o aceite de credenciamento de professores colaboradores: ele explica que recebeu um
pedido de credenciamento de um professor externo à Unicamp para co-orientar uma aluna. Este
professor que solicita credenciamento é esposo da professora orientadora da aluna. O Prof. Dr. Márcio
Torsoni pergunta se há algum impedimento ou problema em aceitá-lo. Os membros da comissão
discutem o assunto e o Prof. Dr. Marcos Degani fica de verificar se a CCPG possui alguma indicação
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para casos desta natureza. Finalizado os informes o Prof. Dr. Marcos Degani sugere que primeiro
sejam votados os itens do “Expediente” para que depois seja discutida a questão das novas vagas
docentes. Todos os membros concordam. Os itens do expediente: “Homologação “ad referendum” das
atividades simultâneas dos professores Dr. Cristiano Morini e Dra. Andrea Maculano Esteves são
aprovados por unanimidade. O item do “Expediente” - Aprovação da ata da 20ª reunião da CPG é
aprovado mediante correção de pequenos erros ortográficos. Encerrado todos os outros itens o Prof.
Dr. Marcos Degani sugere que então seja discutida uma proposta de distribuição para as seis novas
vagas docentes para FCA. A Profa. Dra. Milena Serafim entrega aos membros da CPG uma planilha
explicativa de carga didática na graduação dos professores de todas as áreas da FCA. A Profa. Dra.
Milena Serafim pondera que estes são números da graduação, mas que refletem a disponibilidade dos
docentes nas atividades de pós, uma vez que os docentes com alta carga em disciplinas de graduação
não conseguem se dedicar na produção científica e consequentemente, não fornecem subsídios para
novos programas de pós-graduação. O Prof. Dr. Marcos Degani e a Profa. Dra. Mariana Costa
destacam que na área de Engenharia é muito importante que existam novas vagas para que os novos
docentes venham a somar aos atuais docentes da Engenharia e dar robustez para a proposta de pósgraduação que esta área pretende encaminhar à Capes. A Profa. Dra. Milena Serafim destaca que para
área de Gestão/Administração este mesmo argumento é válido. O Prof. Dr. Tristan Torriani comunica
que seria muito importante que uma das seis novas vagas fossem destinadas ao NBGC, e que este novo
docente viria fortalecer o curso de mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
(ICHSA), que teve sua proposta recém encaminhada à Capes. Os membros discutem as questões de
carga didática e dedicação aos programas de pós-graduação. A partir das posições e questões
levantadas o Prof. Dr. Marcos Degani pergunta se é possível dizer que a proposta da CPG seria de duas
vagas para engenharia, duas para gestão/administração, uma para matemática e uma para o NBGC. O
Prof. Dr. Marcos Degani destaca que tal sugestão de distribuição estaria pautada na premissa de que
Engenharia e Gestão/Administração deveriam ser priorizadas para fortalecer o corpo docente destas
áreas, que almejam encaminhar propostas de cursos de pós-graduação à Capes no próximo ano. Todos
os membros concordam. O Prof. Dr. Márcio Torsoni diz ser favorável à sugestão, mas pede que na
próxima discussão sobre a distribuição das próximas vagas, os cursos de Nutrição e Ciências do
Esporte sejam lembrados de maneira diferenciada para que possam receber também duas vagas no
próximo ano. Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Marcos Degani,
agradece a todos e encerra a 21ª Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA. E para constar, eu,
Evandro José Pereira, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião.
Limeira, 12 de junho de 2013.

