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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e oito dias do mês de
março de dois mil e doze, às quatorze horas, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação da FCA, na sala
UL14, 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. André Luiz Sica de Campos. O Prof. Daniel Leiva justificou sua
ausência e informou que o Prof. Eduardo Okabe também não poderá participar da reunião. O Prof. Dr.
Márcio Barreto justificou sua ausência. 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 a todos que na Reunião da Comissão Central de Pós-Graduação há apresentações de
programas de pós-graduação, nas quais são apontados pontos positivos e pontos negativos dos mesmos
e sugeriu que os membros desta comissão participassem, quando o programa tiver relação com sua
área, ou relação com as propostas de novos programas de mestrados nas quais alguns estiverem
trabalhando. O Prof. Álvaro informou também que o Prof. Daniel foi convidado para participar da
Comissão de Graduação e que, em um primeiro momento, aquela comissão atenderia melhor os
interesses da área dele, por isso, solicitará ao Prof. Daniel que formalize o pedido de desviculamento, e
verifique se o suplente dele, o Prof. Eduardo Okabe, poderia assumir a vaga ou se haveria a indicação
de outros professores. Todos se manifestaram a favor. Sem mais informes o Prof. Álvaro passou então
a palavra ao Prof. Márcio Torsoni que ficou com a tarefa de informar sobre o Programa de Residência
Multiprofissional Integrada em Saúde no lugar da Profa. Patrícia de Oliveira Prada. O Prof. Márcio
informou a todos que não teve tempo de estudar a proposto, mas que ela precisava se votada e
recomendada ou não. O Prof. Álvaro verificou que a proposta era extensa e por isso sugeriu que seja
disponibilizado o programa a todos os membros e que fosse feita uma reunião extraordinária amanhã,
dia vinte e nove, para manifestações. O Prof. Márcio ficou de elaborar um parecer e este parecer ficará
disponivel a todos os membros. Dando continuidade, o Prof. Márcio informou que há interesse da
Comissão do Programa de Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo(CNEM) de propor o
Doutorado ainda este ano, pois percebeu a oportunidade. O Prof. Márcio perguntou sobre a
Regulamento para qualificação e defesa de mestrado do CNEM. O Prof. Álvaro apresentou o parecer
favorável, elaborado por ele e pelo Prof. Márcio Barreto e colocou em votação a aprovação do
Regulamento para Qualificação e Defesa de Mestrado do CNEM. Aprovado por unanimidade. Sem
mais informes do Prof. Márcio Torsoni o Prof. Álvaro passou a palavra ao Prof. André Sica. O Prof.
André Sica informou a todos que a proposta de Mestrado que será submetida este semestre está
andando e que haverá um área de concetração com cinco linhas de pesquisa e que verificou uma boa
produção dos docentes relacionados que farão parte da proposta. O Prof. Álvaro sugeriu que seja
marcado uma reunião com o Pró-Reitor de Pós-Graduação Prof. Euclides de Mesquita Neto. O Prof.
André concordou. Sem mais informes dos membros, dando prosseguimento aos assuntos da pauta, o
Prof. Álvaro passa para a ordem do dia. Primeiramente colocando em apreciação a ata da 8ª Reunião
Ordinária. Sem destaques, a aprovação do texto da ata foi colocada em votação. Aprovada com duas
abstenções. Dando seguimento o Prof. Álvaro circulou a solicitação de Aproveitamento de estudo de
disciplina do aluno Lucas Dantas Maia Forte que deseja aproveitamento da disciplina Metodos de
Medidas variáveis Biológicas - FF073, cursada e aprovado no Programa de Mestrado da Faculdade de
Educação Física da Unicamp, após análise de documentação todos os membros da comissão decidiram
por aprovar o pedido de aproveitamento de estudo com seis créditos. Dando seguimento à pauta o Prof.
Álvaro circulou para votação os relatórios de atividades dos professores José Rodrigo Pauli, Claudio
Alexandre Gobatto, Márcio Barreto e Josely Rimoli, juntamente com os pareceres positivos,
elaborados, respectivamente, pelos professores Márcio Torsoni, Antonio Carlos Moretti, André Sica e
Márcio Barreto. Os relatórios e pareceres foram aprovados por todos os presentes. Não tendo mais
assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, agradeceu a
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1 todos e encerrou a 9º Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA. E para constar, eu, Wagner
2 Francisco Bertiz Soria, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião.
3 Limeira, vinte e oito de março de dois mil e doze.
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