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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo
primeiro dia do mês de dezembro 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: Prof. Dr. Eduardo
José Marandola Junior e Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa; suplentes: Prof. Dr. Eric David
Cohen. A Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada e o Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti justificaram suas
ausências. 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 está sendo
elaborado panfletos para cada curso de mestrado e doutorado da Unicamp com a sobra da verba do
Proap e pediu para os coordenadores acompanharem e responderem as solicitações do departamento de
comunicação da FCA. O Prof. Degani comunicou aos coordenadores de programas que a DAC enviou
um informe solicitando atenção para liberação de desistência de alunos regulares em disciplinas dos
programas, já que esta liberação deveriam ter sido feitas e não foram. O Prof. Degani informou que a
PRPG/Bolsas liberou duas bolsas emergenciais para o Doutorado CNEM e duas para o Mestrado de
Pesquisa Operacional. Por fim, o Prof. Degani informou a liberação de duas bolsas do Programa
Nacional de Pós-doutorado à FCA, sendo uma para o CNEM e outra para PO. Sem mais informes da
coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra aos membros desta comissão. O Prof. Dr.
Eduardo informou a todos que tiveram 95 inscrições no site da DAC, 66 entregas de documentação e o
Edital previa 20 vagas e no máximo 30 alunos entre regulares e especiais. O Prof. Eduardo informou
ainda que a tendência é que cada orientador gerencie suas vagas e a comissão participará apenas do
fluxo e quantidade destas vagas. O Prof. Eric informou que os Professores Doutores Álvaro, Andréa e
Peter foram à Esalq para tratar sobre uma pareceria em relação à graduação da FCA, mas que solicitou
abertura para pós-graduação também. Por fim, o Prof. Eric informou que conversará com o Prof.
Moretti sobre o programa de Pesquisa Operacional. A Profa. Mariana informou que a CCPG pretende
normatizar as denominações de credenciamentos de docentes junto aos programas de acordo com a
nomenclatura utilizada pela CAPES. Sem mais informes dos demais membros, dando prosseguimento
aos assuntos da pauta, o Prof. Degani passa para a ordem do dia, sendo destacados pela mesa os itens
C e F. Não havendo mais itens destacados, são aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes itens:
D: solicitação de espaço físico ao curso de Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas; E: composição da comissão do ICHSA; G: aprovação do relatório de atividas do Prof. Dr.
Peter Schulz; H: descredenciamento dos Professores Licio Augusto Velloso e Leonardo Tomazeli
Duarte do Mestrado do CNEM; I: alteração de orientação da aluna Patricia Carvalho do Val, passando
a ser o Profa. Dra. Ieda Kanashiro Makiya e co-orientador o Prof. Dr. Cristiano Morini. Com relação
ao item C, o Prof. Degani sugeriu a inclusão da Ata da 26ª reunião para aprovação. Sem objeção, as
Atas da 25ª e da 26ª reuniões são aprovadas. Com relação ao item F, o Prof. Degani informou que o
funcionário Flávio faria uma breve apresentação sobre os procedimentos de pós-defesa e
homologação, mas como não estão presentes os coordenadores dos programas que já estão neste
estágio, solicitou que este assunto fosse retirado de pauta. Sem objeções, o assunto foi retirado da
pauta. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Marcos Henrique Degani,
agradece a todos e encerra a 27º 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 dezembro de 2013.

