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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos trinta dias do mês de março 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. Márcio Alberto Torsoni; Prof. Antônio
Carlos Moretti; Prof. Dr. Daniel Rodrigo Leiva e Prof. Dr. Márcio Barreto; além do membro suplente
Prof. Dr. Eduardo Paiva Okabe. Dando início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Álvaro D’Antona,
agradece a presença de todos e informa os membros que os nomes da Comissão de Pós-Graduação
foram aprovados pelo GT-Limeira e pela CCPG. Prosseguindo com os informes da coordenação, o
Prof. Álvaro diz que participou da última reunião da CCPG e que em conversa com a assessora da PróReitoria de Pós-Graduação, Profa. Rosana Baeninger, essa se prontificou a vir à FCA para falar sobre a
formalização dos cursos propostos pela Unidade junto à CAPES, principalmente com relação às
adequações na proposta do curso de Mestrado em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo e
ao encaminhamento da proposta de curso em Pesquisa Operacional. O Prof. Álvaro informa que o
cronograma para encaminhamento de propostas de novos cursos à CAPES sofreu alterações com
relação ao informado na última reunião, tendo sido antecipadas algumas datas. Esclarece que a data
informada de 28 de junho para o encaminhamento da proposta de novo curso se refere à proposta online que deverá ser feita à CAPES, porém é necessário que o processo devidamente instruído seja
encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação até 26 de maio, para providências e inclusão na reunião
da CCPG. Para isso, é necessário que a proposta seja apreciada pela CPG-FCA e pelo GT-Limeira. O
professor passa então para o próximo assunto que diz respeito ao seminários dos programas e grupos
de pesquisa. O Prof. Álvaro destaca a importância dessas iniciativas e cita o exemplo do seminário do
grupo de Pesquisa Operacional, porém informa que a realização desses seminários devem ser
encaminhadas via CPG-FCA, para que tenham um caráter institucional, o que facilitaria o
reconhecimento desses eventos através da emissão de certificados, alocação de recursos e divulgação.
Passando para o último informe da coordenação, o Prof. Álvaro pede que os membros da CPG
circulem informações sobre o Fórum de Pós-Graduação entre os docentes da FCA e que esclareçam a
importância da participação no evento. Dando prosseguimento à pauta o Prof. Álvaro abre a palavra
para os informes dos membros. O Prof. Antônio Moretti fala sobre a proposta de criação do Programa
de Pós-Graduação em Pesquisa Operacional. O professor destaca que neste momento de elaboração do
programa todos os interessados devem participar das discussões que acontecerão nas próximas
semanas. O professor informa que a discussão está bastante avançada e que não acredita que o
cronograma apresentado para a inclusão de propostas seja um problema. Em seguida o Prof. Álvaro
passa a palavra para o Prof. Márcio Torsoni. O Prof. Márcio Torsoni informa que na última reunião da
Sub-Comissão do Curso de Mestrado em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo foram
discutidos os seguintes assuntos: data de início do oferecimento do curso, número de vagas para
abertura da seleção e regras para credenciamento e descredenciamento do corpo docente. O professor
informa que foi decidido por encaminhar à CPG-FCA a proposta de início efetivo das atividades de
ensino (oferta das disciplinas) para o segundo período letivo de 2011, com data de início das atividades
em 02/08/2011, conforme Calendário Escolar dos Cursos de Pós-Graduação da Unicamp. A seleção de
alunos deve ocorrer nos próximos meses com o oferecimento de 12 a 16 vagas. O Prof. Márcio Torsoni
também informa que apresentará a proposta do curso para os demais docentes e divulgará as regras
para credenciamento aos interessados. O professor encerra seus informes dizendo que o número de
bolsas do curso somando as bolsas CAPES com as bolsas da PRPG deve atender a demanda. O Prof.
Álvaro passa a palavra para o membro suplente, Prof. Eduardo Okabe. O Prof. Eduardo Okabe informa
que em conversa recente com o Pró-Reitor de Pós-Graduação, Prof. Euclides de Mesquita Neto,
discutiu sobre a possibilidade de integração das atividades de Graduação e Pós-Graduação, através da
realização por parte dos alunos de Graduação de disciplinas dos cursos de Pós-Graduação. O Prof.
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Eduardo destaca que existe na Faculdade de Engenharia Mecânica um programa que permite aos
alunos de Graduação cursarem disciplinas do outro nível de ensino o que diminui o tempo necessário
para conclusão do curso, quando esse aluno ingressa no Programa de Pós-Graduação. O Prof. Eduardo
destaca a importância da FCA buscar mecanismos que possam permitir aos seus alunos de Graduação
cursar disciplinas de Pós-Graduação na própria FCA e em outras unidades da Unicamp. Dando
prosseguimento aos assuntos da pauta, o Prof. Álvaro passa para a ordem do dia. Primeiramente,
coloca em votação a aprovação da ata da última reunião. Ata aprovada com 1 abstenção.
Posteriormente, o Prof. Álvaro coloca em votação a proposta da Comissão do Curso de Mestrado em
Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo de iniciar as atividades do curso no segundo período
letivo de 2011. Assunto aprovado por unanimidade. Por fim, o Prof. Álvaro coloca em discussão as
ações para o uso dos recursos destinados à Pós-Graduação em caráter emergencial pela PRPG. Ele
sugere que os recursos sejam utilizados pelo curso de Ciências da Nutrição e do Esporte e
Metabolismo, visto que será o único em funcionamento ainda esse ano e pergunta ao Prof. Márcio
Torsoni se existe algum equipamento ou software que seja essencial para dar início ao curso. O Prof.
Márcio Torsoni sugere a compra de um gerador, uma vez que não está previsto esse equipamento no
projeto dos laboratórios e a exposição dos equipamentos e experimentos à falta de energia elétrica
pode comprometer muito as atividades. Os demais membros se manifestaram favoravelmente ao
encaminhamento. O Prof. Álvaro coloca em votação a destinação dos recursos à implantação do curso
de Mestrado em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo. Aprovado por unanimidade. Não
tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona,
agradece a todos e encerra a 1º 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, 30 de março de 2011.
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