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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao trigéssimo
terceiro dia do mês de novembro 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 suplentes: Prof. Dr. Anibal
Tavares de Azevedo, Prof. Dr. Leonardo Tomazeli Duarte, Prof. Dr. Eric David Cohen e o Prof. Dr.
Hudson Pacífico da Silva. A Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada justificou sua ausência. Dando
início à reunião o Presidente, Prof. Dr. Marcos Degani, agradeceu a presença de todos, dando início
aos informes da coordenação. O Prof. Degani informou a todos que as propostas de Ciências do
Esportes, Engenharia e Administração estão em andamento, mas que deveriam ser apreciadas por esta
comissão em dezembro, para que haja tempo hábil para enviá-las à CAPES. Sem mais informes da
coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra ao membros desta comissão. O Prof. Eric
informou que, com relação à proposta da Administração, há 4 possíveis cenários: encaminhar a
proposta mesmo com as deficiências já apresentadas, esperar o amadurecimento da proposta e dos
docentes e submeter em 2015, propor um programa interinstitucional com a Esalq ou integrar e
fortalecer uma linha mais qualitativa dentro do programa em Pesquisa Operacional (PO). O Prof.
Hudson destacou que não seria interessante enviar uma proposta com as deficiências que existem pois
ela não seria aprovada nem na unidade. O Prof. Aníbal sugeriu que se fortalecesse PO para tentar
alavancar a produção dos docentes e propusesse a proposta de administração em 2015. O Prof.
Leonardo também sugeriu fortalecer o Programa em PO, aumentando sua abrangência para atender
mais docentes e aumentar o programa. E que, apesar de não ter a visão do perfil de ingresso justamente
pelo fato do programa ser novo, conseguiu detectar que em sua maioria os alunos são de gestão, com
perfil mais quantitativo, mas de gestão. O Prof. Hudson destacou que devemos ter cuidado com
relação à produção. O Prof. Anibal alertou para o fato de que as produção do docentes devem ser
direcionadas para a área de avaliação de Engenharia III da CAPES. Por fim, o Prof. Degani sugeriu a
criação de mais uma linha de pequisa para o programa. O Prof. Hudson informou que o Edital do
processo seletivo do Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas já foi
divulgado e que a procura tem sido grande. Sem informes dos demais membros, dando prosseguimento
aos assuntos da pauta, o Prof. Degani passa para a ordem do dia, sendo destacados pela mesa o item C,
D e E. Não havendo mais itens destacados, é aprovado o assunto do item F: Credenciamento da Profa.
Dra. Maria Claudia G. De Oliveira Fusaro no doutorado do CNEM; A seguir, o Prof. Degani deu
início aos destaques. Com relação ao Item C, o Prof. Degani sugeriu retirá-lo da pauta, pois, com
execção dele, nenhum membro que participou da ultima reunião esta presente. Todos concordaram.
Com relação ao item D, o Prof. Hudson informou que o Prof. Dr. Eduardo Marandola gostaria de
encaminhar a demanda sobre salas para a pós-graduação do CHS. O Prof. Leonardo informou que
quando participava da comissão de espaço, discutia-se sobre salas para os alunos de pós-graduação,
mas que a comissão não esta institucionalizada e que não havia alguém especifico para esse tipo de
demanda. O Prof. Degani disse que irá conversar com a Fábia e encaminhar este assunto para a
Diretoria. Com relação ao item E, o Prof. Degani informou que estamos tendo dificuldades em
homologar as dissertações que ocorreram nos últimos meses devido há não haver um padrão definido,
inclusive tem havido problemas com a impressão destas dissertações junto à Gráfica da Unicamp, mas
que o funcionário Flávio, da Área Acadêmica, irá preparar um material no intuito de padronizar estas
informações e que uma reunião será agendada com os coordenadores de programas para divulgação
entre os orientadores. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Marcos
Henrique Degani, agradece a todos e encerra a 26º 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, 13 de novembro de 2013.

