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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e um
dia do mês de maio 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, e a
Discente Vanessa Helena Pereira; suplentes: Prof. Dr. José Rodrigo Pauli. A Profa. Dra Milena Pavan
Serafim, a Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Prada e o Prof. Dr. Eric David Cohen 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 que no dia vinte e três
deste mês, haverá uma reunião com a Pró-Reitora a Profa. Dra. Ítala Maria Loffredo D'Ottaviano para
tratar das duas propostas de novos programas da FCA. Sem mais informes da coordenação, o Prof.
Degani passou então a palavra aos membros desta comissão. O Prof. Moretti solicitou a possibilidade
de se reforçar a necessidade do onibus intercampi com a diretoria, pois a existência desta linha,
implica em mais alunos para a pós-graduação da FCA. O Prof. Pauli informou que a Profa. Dra.
Patricia de Oliveira Prada participará de um reunição da CAPES na área de Nutrição. O Prof.
Eduardo destacou a necessidade de melhorar o site da pós-graduação da FCA. O Prof. Moretti
concordou e acrescentou que é dificil navegar e obter informações sobre a pós-graduação e que o
Mestrado em Pesquisa Operacional esta providenciando um site e colocará apenas o link no site da
FCA. A Profa. Mariana sugeriu solicitar à empresa junior da FT, com ajuda de bolsa. Sem mais
informes dos demais membros, dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o Prof. Degani passa
para o item C sobre a resposta à Comissão de Espaço Físico. O Prof. Eduardo informou que a
comissão recebeu várias demandas isoladas para pouco espaço existente. A solução seria compartilhar
os espaços para atender as necessidades de hoje e futuramente. Após discussão esta comissão decidiu
que a pós-graduação necessita de duas salas de defesa que, quando livres, poderiam ser utilizadas para
eventos, três salas para estudo e uma sala para computadores além da sala do Mestrado em Pesquisa
Operacional que já existe. Dando prosseguimento o Prof. Degani passa para o item D. Após
discussão, a Comissão decidiu: alterar o § 1º para “A Congregação constituirá a Comissão de PósGraduação - CPG, nos termos do Regimento Geral da Universidade, que terá como membros o
Coordenador Geral de Pós-Graduação, o Coordenador Associado Geral de Pós-Graduação, os
Coordenadores das Comissões de Programas de Pós-Graduação, além da representação discente, sendo
um membro titular e um suplente”; Alterar o Artigo 2º para: “...pesquisadores, docentes e outros
profissionais nas diversas áreas abrandidas pela Unidade.”; Alterar o inciso 2º do Artigo 4º do Capitulo
II de: “Por proposta do Diretor da Unidade aprovada pela Congregação, poderão ser incluídos como
membros da Comissão de Pós-Graduação docentes representantes das áreas de conhecimento que
pretendem submeter novas propostas de Cursos e Programas de Pós-Graduação.” para: “Por
solicitação à Comissão de Pós-Graduação poderá haver inclusão de um membro representante da área
da Saúde, um da área de Exatas e/ou da área de Administração na Comissão de Pós-Graduação, sem
direito a voto, caso haja interesse das áreas”; Alterar o inciso 5º do Artigo 4º do Capitulo II para: “O
Coordenador Geral da Comissão de Pós-Graduação será eleito pelos pares; Incluir o § 11º - “O
Coordenador Associado Geral da Pós-Graduação será escolhido entre os membros da Comissão de
Pós-Graduação da Faculade de Ciências Aplicadas”; Sem mais alterações, a minuta foi aprovada por
todos e será encaminhado à Congregação. Sem mais itens do expediente, dando prosseguimento à
pauta, o Prof. Degani passa para ordem do dia, sendo destacados pela mesa o item E. Não havendo
mais itens destacados, são aprovados, em bloco, os assuntos dos seguintes itens: F: credenciamento da
Profa. Dra. Marciane Milanski no doutorado do CNEM como colaboradora; G: Aproveitamento de
Estudo de Nathália Dias Gonçalves; H: Homologação do Informe CPG 17/2014 – Mestrado e
Doutorado em Ciências do Esporte. Com relação ao item E, a representante Discente Vanessa Pereira
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solicitou a correção da “esta” para “este” na linha 17 e de “Ojimi” para “Ojima” na linha 36, sem mais
alterações a ata foi aprovada por todos. Sem mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof.
Dr. Marcos Henrique Degani, agradeceu a todos e encerrou a 31º 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, 21 de maio de 2014.

