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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
sétimo dia do mês de julho 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. Eduardo José Marandola Junior.
Justificaram a ausência na reunião o Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni e a Profa. Dra. Patrícia de
Oliveira Prada. Dando início à reunião o Presidente, Prof. Dr. Marcos Degani, agradece a presença de
todos, dando início aos informes da coordenação. O Prof. Degani informou a todos que foi elaborado
o cronograma para submissão de novas propostas de cursos de pós-graduação e que deveremos seguilo para conseguir atender o calendário da CAPES. O Prof. Degani informou que a partir da reunião de
planejamento ficou definido que esta comissão deverá elaborar o seu regimento, até novembro deste
ano, extraindo os pontos em comuns dos regimentos dos cursos de pós-graduação existentes e a
previsão é que a comissão de cada curso os elaborem até meados de outubro. Sem mais informes da
coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra ao membros desta comissão. Sem informes dos
demais membros, dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o Prof. Degani passa para a ordem do
dia, sendo destacados o item D, H. Não havendo mais itens destacados, são aprovados, em bloco, os
assuntos dos seguintes itens: C: Aprovação da ata da vigésima primeira reunião; E: Composição da
comissão do Programa em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo; F: Credenciamento do
Prof. Dr. Lício Augusto Velloso colaborador no CNEM; G: Credenciamento do Prof. Dr. Marcelo
Saldanha Aoki como no CNEM; I: Aproveitamento de Estudo de Gisele de Castro; A seguir, o Prof.
Degani deu início aos destaques, passando à discussão do item D, que trata da Aprovação das Normas
para participação da FCA e aceitação de alunos no Programa Integrado de Formação (PIF), destacando
que a Comissão de Graduação considerou o Coeficiente de Progressão Futura (CPF) de 0,70 alto para
os alunos de Gestão, pois estes alunos somente alcançarão este coeficiente apenas no sétimo
semestre. A Profa. Mariana destacou que para os cursos de engenharia o ideal seria que o alunos
entrassem no programa no ultimo ano. Os demais membros concordaram e chegaram a um consenso
de que o Item I do Artigo 2ª das normas do PIF deveria ser por curso de graduação. O Prof. Degani
sugeriu a retirada do item D da pauta para que a Área Acadêmica levantasse qual seria o coeficiente
de progressão futura que o aluno teria no início do ultimo ano de cada curso de graduação. Todos os
membros da comissão concordaram. Dando continuidade, o Prof. Degani passou a discussão o item
H. A Profa. Milena sugeriu que o parecer emitido pelo coordenador de programa sobre o
credenciamento de docentes deve conter se ele será credenciado como pleno, colaborador ou
visitante e quais atividades ele irá desenvolver, todos os membros concordaram. O Prof. Degani
colocou em votação o item H. Aprovado por unanimidade. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente
da Comissão, Prof. Dr. Marcos Henrique Degani, agradece a todos e encerra a 22º Reunião da
Comissão de Pós-Graduação da FCA. E para constar, eu , Wagner Francisco Bertiz Soria, lavrei a
presenta ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião. Limeira, 17 de julho de 2013.

