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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
primeiro dia do mês de setembro de dois mil e treze, às quatorze 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, Prof. Dr. Eduardo José Marandola Junior e a
Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada. Justificaram a ausência na reunião o Prof. Dr. Antonio Carlos
Moretti e o Prof. Dr. Anibal Tavares de Azevedo. 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 o CNEM foi contemplado com 4 bolsas emergenciais, sendo 3 para o
mestrado e 1 para o doutorado, e PO com 4 bolsas. O Prof. Degani informou que o Curso de Mestrado
Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas foi aprovado na CEPE e no próximo dia 24
passará pelo CONSU. O Prof. Degani informou que a FCA solicitará bolsas institucionais ao CNPq, já
que para isso basta ter o cadastro junto à CAPES. O Prof. Degani informou sobre a necessidade de
fazermos o regimento desta comissão. A Profa. Milena sugeriu que talvez não fosse necessário
aguardar os programas em funcionamento fazerem os deles para fazer o regulamento desta comissão,
pois cada programa pode ter algo peculiar e a cada programa aprovado o regulamento geral poderia
sofrer alterações. Sem mais informes da coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra ao
membros desta comissão. A Profa. Mariana, que substitui o Prof. Degani na CCPG hoje pela manhã,
sugeriu incluir no regimento o numero máximo de orientados por docente no programas da FCA. Ela
informou que na Engenharia II e III fala-se em no máximo 20, mesmo que a CAPES considere
oficialmente o limite de 8. A Profa. Mariana informou que haverá uma palestra de Sérgio Leite sobre
técnicas de ensino direcionada ao PEDs. Além disso, ela informou que o PROAP terá validade até 30
de dezembro, mas que a Pró-Reitoria de Pós-graduação irá solicitar à CAPES para adiantar o PROAP
de 2014 para fevereiro para pagamento das Bancas. A Profa. Mariana disse que saiu do regulamento
do PROAP a proibição de pagar bancas de qualificação e que este pagamento ou não ficará a critério
dos programas. Por fim, a Profa. Mariana informou que as unidades devem pagar PED voluntários,
pois talvez haja mais cotas de PEDs para distribuir às unidades e depois transferí-los. A Profa Milena
informou que o suplente da Gestão nesta comissão será o Prof. Dr. Eric David Cohen. O Prof.
Eduardo informou que SBU pode acabar com a versão impressa das dissertações que estão na
Biblioteca Central e passar a recebê-las somente digitalizadas e que a FCA deveria recebê-las impressa
e futuramente decidir sobre recebê-las digitalmente. 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. Não havendo mais itens destacados, são aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes itens:
C: Aprovação da ata da vigésima terceira reunião. A seguir, o Prof. Degani deu início ao destaque.
Com relação ao Item D, o Prof. Eduardo sugeriu que junto com o parecer do membro desta comissão
com relação aos relatório de atividades fosse enviado o relatório de atividades do docente que esta
sendo avaliado. Todos concordaram. Sem mais destaques, o relatório de atividades do Prof. Dr. Márcio
Alberto Torsoni foi aprovado por unanimidade. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da
Comissão, Prof. Dr. Marcos Henrique Degani, agradece a todos e encerra a 24º 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, 11 de setembro de 2013.

