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ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Ao décimo nono dia do mês de
março de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação 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,
Prof. Dr. Antonio Carlos Moretti, Profa. Dra. Mariana Conceição da Costa; suplentes: Prof. Dr. Eric
David Cohen e Prof. Dr. José Rodrigo Pauli. A Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada, a Profa. Dra
Milena Pavan Serafim e a Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada 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 solicitou aos coordenadores dos programas que
adiantem o respectivos regimentos. O Prof. Degani informou que a Pró-reitoria de Pós-graduação
divulgou o edital de pró-equipamentos e, como o CNEM elaborou o projeto por dois anos seguidos,
sugeriu que ocorresse um rodízio. Além disso, o prazo para apresentar a proposta será até o dia trinta
de abril. Por fim, o Prof. Degani informou que conversou com o Prof. Dr. Peter, diretor da FCA, que
foi favorável a priorizar os alunos dos programas desta unidade para a escolha dos PEDs. Sem mais
informes da coordenação, o Prof. Degani passou então a palavra aos membros desta comissão. A
Profa. Mariana informou que na ultima CCPG foi aprovado o novo regimento dos PEDs no qual
consta que a carga didática dos docentes não será perdida, que será exigido a presença do docente na
aula para PED B e PED C, que o PED não poderá ter 100% da carga didática e que o PEDA deixará de
existir. O Prof. Eduardo informou que não há tempo para emitir um parecer circunstanciado com o
aval dos docentes do programa. A Profa. Mariana sugeriu que o docente deveria entrar em contato
com a comissão do programa antes mesmo de solicitar à diretoria. O Prof. Eduardo informou que irá
inserir no regulamento do ICHSA esta informação e se o docente não seguir, a comissão do programa
poderá recusar emitir um parecer se não houver tempo de consultar os docentes do programa. 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 o iten H e pelos membros desta comissão os
iten G. Não havendo mais itens destacados, são aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes itens:
C: ata da 28º reunião ordinária; D: solicitação de afastamento do Prof. Dr. Mauro Cardoso Simões; E:
credenciamento do Prof. Dr. Dennys Esper Cintra no Doutorado do CNEM; F: calendário da eleição
de representante discente na CPG-FCA; Com relação ao item G, o Prof. Moretti solicitou a inclusão
da disciplina Tópicos especiais em Modelagem Matemática e Topicos especias em Produção e
Logística, ambas de quatro créditos. Com relação ao item H o Prof. Rodrigo Pauli solicitou a inclusão
desta assunto na pauta e apresentou o parecer aprovando o credenciamento da Profa. Dra. Hosana
Gomes Rodrigues no Mestrado do CNEM. Todos concordaram e aprovaram o credenciamento. Sem
mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Marcos Henrique Degani, agradeceu a
todos e encerrou a 29º 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, 19 de março de 2014.

