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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos vinte e oito dias do mês de
setembro de dois mil e onze, às quatorze horas, 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. Antônio Carlos Moretti, Prof. Dr.
André Luiz Sica de Campos e Prof. Dr. Daniel Leiva. O Prof. Dr. Márcio Alberto Torsoni justificou
sua ausência, por estar afastado de suas atividades em um congresso. O Prof. Dr. Álvaro informou que
o Prof. Márcio Barreto também não poderá participar da reunião. Dando início a reunião, o Presidente,
Prof. Dr. Álvaro D’Antona, agradeceu a presença de todos, dando início aos informes da coordenação,
o Prof. Álvaro iniciou sua fala destacando que diferentemente de outras unidades, o tratamento
destinado aos alunos especiais deve ser o mesmo dado aos alunos regulares, pois este aluno especial é
um potencial aluno nos próximos processos seletivos. Outro assunto tratado pelo Prof. Álvaro foi com
relação ao credenciamento daqueles professores carreira MS, que não são professores de carreira da
Unicamp, como pleno, pois apesar de não terem vínculos empregatício, alguns problemas com relação
a este vínculos podem surgir. O Prof. Álvaro perguntou como estamos fazendo o credenciamento de
professores, o Prof. Antônio Carlos Moretti informou que o caso de credenciamento de professor
carreira MS, não pertencente à Unicamp, aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) foi como
participante. Prosseguindo com os informes da coordenação, o Prof. Álvaro informou que houve uma
reunião com a Prof. Regina Lúcia de Oliveira Moraes, coordenadora de pós-graduação da Faculdade
de Tecnologia (FT), e que foi conversado sobre possíveis parecerias para desenvolver ambas unidades,
ainda com relação a este assunto o Prof. Álvaro perguntou se poderíamos agendar um Seminário de
Pós-Graduação que permita a troca de experiências e informações, com alguns docentes interessados
em elaboração de programas de pós-graduação em parcerias futuras. Prosseguindo com os informes da
coordenação, o Prof. Álvaro informou a necessidade de enviar as pré-propostas de novos cursos de
pós-graduação para área acadêmica, como consta no calendário da pós-graduação aprovado na reunião
anterior, até final de outubro. Por fim o Prof. Álvaro passou a palavra para o Prof. André que após uma
reunião com a Prof. Maria Beatriz, coordenadora de Pós do Departamento de Política Científica e
Tecnológica(DPCT), informou que o departamento já tem doze professores plenos e não pode
credenciar professores participantes, mas pode credenciar professores plenos e que há necessidade de
professores para orientação, e que o Prof. Sérgio Luiz Monteiro Salles Filho sugeriu a participação no
processo seletivo da DPCT dos professores da área. O Prof. Álvaro perguntou se o Prof. André Sica
participaria como pleno e ele respondeu que sim. Não havendo mais informes dos membros da
Comissão, O Prof. Álvaro coloca em apreciação a ata da 4ª Reunião Ordinária. Sem destaques, a
aprovação do texto da ata é colocada em votação. Aprovado com 1 abstenção. O Prof. Álvaro passa
então para o expediente. Primeiramente, expõe que segundo o último parecer no processo de
Revalidação Diploma Aluna Sílvia Motta estava aguardando o início do curso de Pós-Graduação da
FCA, mas que não parece estar relacionado com o programa de mestrado de Ciências da Nutrição e do
Esporte e Metabolismo(CNEM). O Prof. Antônio Moretti ao ver o processo questiona se não teria
maior relação com Gestão. O prof. André Sica relacionou o processo com Industria Criativa. O Prof.
Álvaro sugere duas opções: que se negue a Revalidação ou retire o assunto da pauta para posterior
avaliação do Prof. André Sica, como nenhum membro se opôs o processo ficou sob os cuidados do
Prof. André Sica e este solicitou o prazo até o final do ano para apresentar um parecer. O Prof. Álvaro
sugeriu contatar a aluna Sílvia Motta esclarecendo-a de que o processo esta em análise. Passando para
o próximo ponto da pauta, o Prof. Álvaro informou sobre os benefícios e implicações na criação de um
novo programa de pós-graduação de Mestrado Profissional em Administração Pública e Políticas
Públicas, idealizado pelo Prof. Carlos Raul Etulain, em sinergia das três escolas nas quais a área
Pública constitui foco de pesquisa e de cursos de graduação: Gestão de Políticas
Públicas(EACH/USP), Gestão de Políticas Públicas (FCA/Unicamp) e Administração Pública
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(FCL/Unesp). O Prof. Álvaro destacou o desafio de alinhamento do conceito de mestrado profissional,
destacou que cada unidade entrará com 5 (cinco) docentes, falou que não houve a oportunidade, até a
presente reunião, de expor tais pontos e outros ao Prof. Sérgio, e ao Prof. Euclides de Mesquita Neto.
O Prof. André Sica salientou que o Prof. Sérgio vê com bons olhos que um Mestrado Profissional de
qualidade e que pode ser muito bom para região e pode-se atingir público alvo, como as prefeituras. O
Prof. Álvaro mostrou preocupação com turmas com trintas alunos que gerariam aumento do número de
orientados, melhor adequação da infraestrutura e aumento no número de docentes. O Prof. André
destacou que na forma que será constituído o Mestrado Profissional acarretará em deslocamento dos
docentes para outras cidades. Por fim o Prof. Álvaro juntamento com o Prof. Carlos Raul Etulain
conversarão com o Prof. Sérgio e com Prof. Euclides e que aguarda ideias, sugestões e dúvidas dos
membros da comissão. Dando prosseguimento à pauta, o Prof. Álvaro informa que após extenso
processo de avaliação das condições dos 18 (dezoito) alunos aprovados para o curso de mestrado
CNEM, constatamos que, atualmente, 6 (seis) alunos estão com bolsa Demanda Social/Capes, 3 (três)
com bolsa FAPESP. Dos 9 (nove) alunos sem bolsa, 5 (cinco) possuem vinculo empregatício, assim,
momentaneamente, não haverá alunos para conceder 3 (três) bolsas, e sugeriu a elaboração de um
ofício devolvendo as três bolsas não atribuídas à Pró-reitoria. Não tendo mais assuntos em pauta, o
Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, agradece a todos e encerra a 5º
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 oito de
setembro de dois mil e onze.
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