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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos trinta dias do mês de novembro
de dois mil e onze, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação da FCA,
na sala UL08, 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 não havia informes e passou então a palavra ao Prof. Daniel. O Prof. Daniel informou que no
último dia vinte e três houve uma reunião na Faculde de Tecnologia(FT), contando com docentes das
duas faculdades, buscando aproximação para articulação de atividades em ensino, pesquisa e extensão,
principalmente em áreas relacionadas à Engenharia. Houve participações importantes de docentes das
duas unidades e puderam se conhecer melhor. Identificaram diversas possibilidades de interação. O
Prof. Daniel informou ainda que a Profa. Regina apresentou o curso de mestrado em Tecnologia da FT,
inclusive os requisitos para credenciamento. Na reunião o Prof. Álvaro apresentou a FCA e o trabalho
da CPG. Haverá provavelmente uma nova reunião no início de 2012 para que seja discutido com
maior detalhe os focos de pesquisa dos professores interessados na FCA e na FT em desenvolverem
possivelmente atividades conjuntas. O Prof. Peterson ficou encarregado das articulações pela FT e o
Prof. Daniel fará o mesmo pela FCA. Sem mais informes do Prof. Danil o Prof. Álvaro passou a
palavra ao Prof. André. O Prof. André informou que com relação ao Programa Inter-unidades
DPCT/FCA o Prof. Dr. Sérgio Queiroz chefe do DPCT/IG/Unicamp visitará a FCA dentre os dias
doze, treze ou quatorze de dezembro, data a confirmar, para realização de seminário e ainda de
reuniões com nossos docentes e estudantes acerca do programa Inter-unidades. Informou ainda de que
houve inscrições de 58 candidatos no mestrado e de 34 candidatos no doutorado do
DPCT/IG/Unicamp. Estes números indicam uma redução considerável, já que em anos
anteriores havia entre 100 e 110 candidatos. Segundo ele, nossos colegas no DPCT observam que esta
tendência reduz a oferta de estudantes para orientação potencial em geral, e em
particular por parte dos docentes da FCA. Mesmo assim o Prof. André disse que está em contato com a
Profa. Dra. Beatriz Bonacelli, coordenadora do PPG do DPCT/IG/Unicamp, para tentar garantir a
alocação de orientados aos docentes da FCA cadastrados e também não-cadastrados no programa. O
Prof. André informou também que a disciplina CT135 (Universidades e sistemas de C&T) deverá ser
oferecida no PPG do DPCT/IG/Unicamp no primeiro semestre de 2012 por docentes da FCA. Por fim,
o Prof. André falou que a Pós-graduação em Administração de empresas e o Mestrado
Profissionalizante Administração Pública estão em elaboração pelos docentes de Economia e Gestão,
ambos se encontram em fase de elaboração preliminar. O Prof. André informou também que
encaminhou o documento conceitual da Pós-graduação em Administração de empresas para a
CPG/FCA no dia trinta de Outubro e que este documento está em análise no grupo de economia e
gestão, havendo comentários realizados para incorporção dos professores Marcio Belli, Ester dal Poz,
Adriana Bin e Muriel Gavira. O mesmo documento foi também encaminhado ao diretor da FCA. A
proposta do mestrado profissionalizante está sob a liderança do professor Carlos
Etulain. Sem mais informes dos membros o Prof. Álvaro coloca em apreciação a ata da 6ª Reunião
Ordinária. Sem destaques, a aprovação do texto da ata foi colocada em votação. Aprovada por
unanimidade. O Prof. Álvaro passou então para a ordem do dia. Como não havia mais assuntos em
pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona, agradeceu a todos e encerrou
a 7º 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, trinta de
novembro de dois mil e onze.
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