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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓSGRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS(FCA) DA UNICAMP.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e doze, às quatorze horas, reuniu-se a
Comissão de Pós-Graduação da FCA, na sala UL16, sob presidência do Coordenador de PósGraduação, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, com o comparecimento dos seguintes
membros titulares: Prof. Dr. André Luiz Sica de Campos, Prof. Dr. Antônio Carlos Moretti, Prof.
Dr. Márcio Alberto Torsoni, Mariana Conceição da Costa; representante Discente Lucas Dantas
Maia; membro convidado: Prof. Dr. Cláudio Alexandre Gobatto. O Prof. Dr. Márcio Barreto e o
Prof. Dr. Rafael de Brito Dias justificaram suas ausências. Dando início à reunião, o Presidente,
Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, agradeceu a presença de todos, em seguida colocou a ata
da Décima Quinta Reunião Ordinária em votação. Sem destaques a ata foi aprovada por
unanimidade. Dando início aos informes da coordenação, o Prof. Álvaro informou a todos que
convidou o Prof. Gobatto para participar desta reunião como representante do esporte. O Prof.
Álvaro informou que durante a última reunião do Grupo de Governança foi discutida a definição
das regras para eleição do Diretor da FCA e que essas definições poderão ter como consequência
a necessidade de revisão e alteração do regimento interno da CPG. O Prof. Álvaro passou para a
discussão sobre a melhor data para realizar a Reunião Aberta para apresentação de propostas de
novos cursos . O professor destaca que durante o mês de dezembro, devido ao grande número de
atividades previstas para os docentes nesse mês, poucas são as datas disponíveis para realização
do evento. O Prof. Álvaro propõe que a reunião aberta seja realizada no dia 19/12, que é aceita
por todos os membros. O Prof. Álvaro segue destacando a importância de que os responsáveis
pelas propostas de novos cursos façam um detalhamento das propostas com base nos critérios e
indicadores das áreas de avaliação da CAPES. O Prof. Álvaro passa então a discutir a elaboração
de manual de teses e dissertações para a FCA. O Prof. Márcio Torsoni informa que o CNEM já
elaborou regras próprias que não diferem dos regulamentos da Unicamp. O Prof. Álvaro
encaminha para que a FCA adote as regras gerais da Unicamp para Teses e Dissertações,
respeitando as especificidades de cada programa, porém sem criar um regulamento próprio. O
Prof. Márcio Torsoni pede a palavra para discutir o número de vagas no Doutorado do CNEM. O
Prof. Márcio informa que o parecer de recomendação da CAPES limita o número de vagas a
existência de orientador experiente. O professor destaca que o número de vagas limitado pela
CAPES para o início do doutorado irá criar dificuldade para absorver os alunos egressos do
mestrado, além de dificultar que os professores do programa ganhem a experiência necessária. O
Prof. Álvaro encaminha que a FCA utilize como critérios para experiência do corpo docente
além de ter um doutorado concluído, alunos de doutorado em andamento ou projetos de
doutorado aprovados com bolsa de agências de fomento. Sem mais informes da coordenação, o
Prof. Álvaro passa para a ordem do dia propondo a análise conjunta dos pareceres sobre os
relatórios de atividades docentes. Como não foi destacado nenhum item, o Prof. Álvaro coloca
em votação os itens D, E, F e G, que foram aprovados por unanimidade. Não tendo mais assuntos
em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, agradeceu a todos e
encerrou a Décima Sexta Reunião da Comissão de Pós-Graduação da FCA. E para constar, eu,
Flávio Batista Ferreira, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação na próxima reunião.
Limeira, vinte e oito de novembro de dois mil e doze.

