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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo nono
dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniu-se a Comissão de PósGraduação da FCA, na sala UL23, 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, Prof. Dr. José Rodrigo Pauli e Prof. Dr. Anibal Tavares de Azevedo. A Profa. Dra. Patrícia de
Oliveira Prada, a Profa. Dra Milena Pavan Serafim 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 na Unicamp
tem setenta porcento dos programas de pós-graduação com notas iguais ou maiores que cinco, e que
para os outros programas com notas menores ou iguais a quatro a CCPG constituirá uma comissão
para ajudar os estes programas. O Prof. Degani informou que em dois mil e quatorze será implantado
uma nova plataforma de coleta capes, será igual ao lattes, ou seja, as informações poderão ser inseridas
ao longo do ano e não somente em um período específico. Por fim, o Prof. Degani que o CNEM foi
penalizado, na avaliação trienal, por constar que apenas um docente não tinha orientado durante o
triênio anterior e solicitou ao representante do Programa de Pesquisa Operacional (PO) atenção ao fato
de dos dezesseis docentes credenciados, seis não estão orientando e que o programa tem muito
estudante especial. O Prof. Anibal informou que PO não tem bolsas e a maioria dos alunos precisam
trabalhar e estão fazendo as disciplinas como estudante especial para não abandonarem o programa e
que serão convertidos em alunos regulares. O Prof. Degani destacou que, infelizmente, não há como
garantir o aproveitamento de todos os estudantes especiais e sugeriu reavaliar os critérios, pois a alto
número de inscrições de estudante especial causa um aumento na demanda de serviços dos
funcionários e dos docentes. O Prof. Eduardo disse que de todos os estudantes que passaram no
processo seletivo no ICHSA, alguns se tornaram especiais devido aos critérios escolhidos pela
comissão do programa e que estes só farão disciplinas obrigatórias e após um ano serão estudantes
regulares. Sem mais informes da coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra aos membros
desta comissão. O Prof. Eric informou que na USP-Esalq o departamento de administração é pequeno
e conta com quatro ou cinco docentes mas que economia é mais forte. Além disso, houve interesse em
fazer um programa de pós-graduação inter-unidades e soliciou apoio desta comissão para que a FCA
formalize o interesse tambem. O Prof. Degani disse que encaminhará esta solicitação e conversar com
a Diretoria da FCA. O Prof. Eduardo perguntou se há critérios defínidos para ingresso de estudante
especial. O secretário desta reunição informou de que nada consta do regimento geral da pósgraduação da Unicamp. O Prof. Eduardo informou que divulgará os critérios para proteção do
programa antes de abrir as inscrições para estudantes especiais. Sem mais informes dos demais
membros, dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o Prof. Degani passa para a ordem do dia,
sendo destacados pelos membros desta comissão os itens D e E. Não havendo mais itens destacados,
são aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes itens: C: ata da 27º reunião ordinária; F:
aproveitamento de estudo de Jean Filipe Kortstee Ferreira; G: aproveitamento de estudo de Lucas
Dantas Maia Forte; H: alteração de orientação do aluno Silas Ferreira Reis de Oliveira. Com relação
ao item D, o Prof. Eduardo informou que o Programa de Estágio Docente (PED) dos alunos do
ICHSA será obrigatório e gostaria que a CPG participasse ativamente da gestão dos PEDs. Além disso,
sugeria que a FCA priorizasse os seus próprios alunos. A Profa. Mariana informou que o numeros de
peds é definido pela PRPG e que é distribuido pela carga didática das disciplinas e que a escolha final
do ped deve ser do professor, mas acha coerente priorizar os alunos da FCA. O Prof. Eduardo
destacou que apenas um aluno da FCA conseguiu ser ped em outra unidade da Unicamp e que não é
adequado os alunos de outras unidade ficarem com a bolsa remunerada PED e os alunos da FCA serem
voluntários. O Prof. Anibal sugeriu uma reunião conjunta com a Comissão de Graduação. O Prof.
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Degani informou que irá entrar em contato com a Comissão de Graduação sobre a reunião de peds que
ocorrerá em abril. Com relação ao item E, o Prof. Rodrigo Pauli sugeriu que o parecer elaborado
pelos membros desta comissão, coordenadores de programas de pós-graduação, seja representativo da
comissão do programa e dos docentes credenciados ao programa. O Prof. Eduardo acrescentou que o
parecer deveria ser circunstanciado, contendo, por exemplo, informações sobre aulas que o professor
não ministrará, sobre os orientados do docente e outras informações pertinentes. O Prof. Degani
informou que se todos os demais membros concordarem, estas informações serão exigidas para
elaboração dos próximos pareceres. Todos concordaram e aprovaram a solicitação de afastamento da
Profa. Dra. Maria Cláudia de Oliveira Fusaro. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão,
Prof. Dr. Marcos Henrique Degani, agradece a todos e encerra a 28º Reunião da Comissão de PósGraduação da FCA. E para constar, eu, Wagner Francisco Bertiz Soria, lavrei a presenta ata, que será
submetida à aprovação na próxima reunião. Limeira, 19 de fevereiro de 2014.

