Faculdade de Ciências Aplicadas
Cidade Universitária de Limeira
Rua Pedro Zaccaria, 1300, Jd. Santa Luiza – Limeira – SP – CEP 13484-350
Área Acadêmica - 19-3701-6653

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e seis dias do mês de
outubro de dois mil e onze, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação
da FCA, na sala UL11, sob presidência do Coordenador de Pós-Graduação, Prof. Dr. Álvaro de
Oliveira D’Antona, com o comparecimento dos seguintes membros titulares: Prof. Dr. Márcio Alberto
Torsoni, Prof. Antônio Carlos Moretti, Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva, Prof. Dr. André Luiz Sica de
Campos e Prof. Dr. Márcio Barreto. Dando início à reunião, o Presidente, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira
D’Antona, agradeceu a presença de todos dando início aos informes da coordenação. O Prof. Álvaro
informou que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ainda não
divulgou o resultado da avaliação do Curso de Mestrado em Pesquisa Operacional. O Prof. Álvaro
reforçou a necessidade de que as pré-propostas de novos cursos de Pós-Graduação sejam enviadas à
área acadêmica até final de outubro devido à grande demanda de trabalho. O Prof. Álvaro passou a
palavra aos demais membros da comissão. O Prof. André Sica informou que o programa inter unidades
esta avançando e que o plano de trabalho inicial está inadequado mas a necessidade de docente para
orientação se adequá à nossa necessidade de orientar discentes. O Prof. Álvaro destacou que com a
implantação do curso de mestrado na área de gestão os docentes precisarão orientar os alunos e não
ficaram na posição de co-orientador. O Prof. André informou que o processo de elaboração do novo
curso de Pós-Graduação em Administração e Empreendedorismo está avançando e que talvez tenha
também uma frente com relação à Gestão Estratégica. O Prof. Álvaro perguntou se o programa não se
sobrepõe ou se assemelha com algum programa do Departamento de Política Científica e Tecnológica
do Instituto de Geociências(DPCT). O Prof. André informou que não, mas de qualquer forma, irá
conversa com o Instituto de Geociências(IG) para alinhar e evitar possíveis coincidências de
programas. O Prof. Álvaro passou então a palavra ao Prof. Márcio Torsoni. O Professor informou que,
ele e o Prof. Dr. Peter Alexander Bleinroht Schulz, estiveram em reunião com o Prof. Dr. Euclides de
Mesquita Neto e com Prof. Dr. Ronaldo Aloise Pilli, para tratar sobre verbas para atividade de pesquisa
e construção de centro de pesquisa. O Prof. Márcio Torsoni levou o projeto da Saúde e os valores
apresentados ficaram acima do esperado. O Prof. Euclides informou que deveria se elaborado um
projeto com o mínimo de espaço necessário. O Prof. Márcio informou também que, talvez em
novembro, haverá dois editais, ambos semelhantes ao do ano passado, para docentes vinculados ao
projetos, um com verbas em torno de R$30.000,00 voltado para infraestrutura de pesquisa individual e
outro projeto destinado à unidade em torno de R$ 100.000,00, e que seria interessante nos adiantarmos
pois o processo é rápido. O Prof. Álvaro destacou que poderia ser um projeto que atenda a todos, ou
que possa ser utilizados por todos, tal como uma sala da Pós-Graduação equipada. O Prof. Márcio
Torsoni sugeriu computadores em rede com acesso à internet. Por fim o Prof. Márcio informou que
não havia necessidade de votar a elaboração das disciplinas e horários para o Curso de Mestrado em
Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo(CNEM), pois o mesmo já foi aprovado pela
comissão do curso e que seria suficiente apenas constar como informe na ata. Como nenhum membro
da comissão se opôs, o ofício que será encaminha à Diretoria Acadêmica (DAC) foi assinado pelo
presidente da comissão. O Prof. Álvaro passa então a palavra para o Prof. Daniel. O Prof. Daniel
informou que esteve com a Prof. Dr ª. Regina Lúcia de Oliveira Moraes, coordenadora da PósGraduação da Faculdade de Tecnologia (FT), tratando sobre criação de um curso de pós-graduação, ou
programa sobre materiais e tratamento de fluentes, informou também que há bastante docentes
interessados. O Prof. Álvaro destacou que talvez esta linha seja específica e pontual e talvez fosse
interessante criar uma proposta de curso de Pós-Graduação aqui na FCA. O Prof. Daniel informou que
os docentes de engenharia têm linhas heterogêneas e áreas diferentes, sem pontos em comum, mas que
continuarão conversando e amadurecendo as ideias. Sem mais informes dos membros o Prof. Álvaro
coloca em apreciação a ata da 5ª Reunião Ordinária. Sem destaques, a aprovação do texto da ata é
colocada em votação. Aprovada com 2 abstenções. O Prof. Álvaro passou então para a ordem do dia.
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Primeiramente, colocou em votação a aprovação do parecer negativo, que consta na página 110, do
processo de revalidação do Diploma da interessada Sílvia Ely Motta. Como nenhum membro se opõe,
o parecer negativo foi aprovado e solicitou que o processo seja encaminhado ao Grupo de
Trabalho(GT) da FCA para apreciação. Passando para o próximo ponto da pauta, o Prof. Álvaro,
colocou em votação o descredenciamento do Prof. Dr. Nilton Ivo Tonin Zanchin do programa de
mestrado CNEM. Como nenhum membro se opôs, o descredenciamento foi aprovado por todos, e
solicitou que o parecer 38/2011 seja encaminhado ao GT. Dando seguimento à pauta o Prof. Álvaro
passa a palavra ao Prof. Márcio que destacou algumas alterações no regulamento do curso de Mestrado
em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo, entre elas podemos citar a análise do plano de
pesquisa passa a ser facultativa na seleção dos candidatos. Outra alteração apontada esta relacionada ao
exame de qualificação que poderá ser realizado a partir do primeiro ano do curso e com antecedência
mínima de 30 dias uteis antes da defesa. O Prof. Álvaro solicitou que as alterações sejam incorporadas
ao regulamento do CNEM e seja encaminhado ao Prof. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho para análise.
Não tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona,
agradeceu a todos e encerrou a 6º Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA. E para constar, eu,
Wagner Francisco Bertiz Soria, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima
reunião. Limeira, vinte e seis de outubro de dois mil e onze.
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