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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DA UNICAMP. Aos trinta e um dias do mês de agosto
de dois mil e onze, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão de Pós-Graduação da FCA,
na sala UL20, 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 e Campos e Prof. Dr. Márcio Barreto. O Prof.
Daniel Leiva justificou sua ausência, por estar afastado de suas atividades em um congresso na cidade
de Salvador e informou que o Prof. Eduardo Okabe também não poderá participar da reunião. Dando
início a reunião, o Presidente, Prof. Dr. Álvaro D’Antona, agradece a presença de todos dando início
aos informes da coordenação. O Prof. Álvaro inicia sua fala destacando a necessidade de elaboração de
um regulamento específico para o controle das concessões de bolsas de estudos. Essa medida é
importante para garantir que os alunos bolsistas concluam seus cursos dentro do prazo estipulado e não
coloquem em risco a manutenção da cota de bolsas da Unidade. Assim, através do regulamento, a
tomada de decisão da Coordenação de Pós-Graduação e das Coordenações de Curso quanto a
distribuição, manutenção e cancelamento de bolsas seria mais ágil, evitando problemas decorrentes da
morosidade na gestão desses recursos que podem levar a más avaliações e como consequência a perda
do financiamento. Outro assunto tratado pelo Prof. Álvaro foi a necessidade de aprovação de um
calendário para ações da CPG que busquem a melhor utilização dos recursos disponibilizados pelas
agências de fomento e Pró-Reitoria de Pós-Graduação em editais com prazos curtos de submissão de
propostas. Segundo o professor, existem muitas oportunidades decorrentes da disponibilização dos
saldos dos recursos regulares das agências de fomento, que pela necessidade de uso em pouco tempo,
contempla projetos que já estejam terminados ou bastante avançados no momento de publicação dos
editais. Assim o professor propõe o levantamento de necessidades da Pós-Graduação da FCA e a
elaboração de propostas que se enquadrem em diversas faixas de valor de financiamento para a criação
de um banco de propostas que poderão ser utilizadas para esse fim. Além disso, o calendário deverá
contemplar as fases de preparação e aprovação de propostas de novos cursos da Unidade e outras
questões estratégicas da CPG-FCA. Não havendo informes dos membros da Comissão, O Prof. Álvaro
coloca em apreciação a ata da 3ª 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, expor os pontos do regulamento do curso de Mestrado em Ciências da Nutrição e do
Esporte e Metabolismo que merecem discussão o Prof. Álvaro informa que o artigo 9ª foi destacado
na reunião do Grupo de Governança por impor limites ao processo seletivo do curso. Segundo
entendimento do Grupo de Governança a exigência de aceitação por um orientador do programa no
momento de inscrição no processo seletivo impossibilita que parte dos candidatos participem do
processo. O professor destaca que o artigo não impõe necessariamente esse limite, mas que o
candidato deve apresentar a carta de aceite de um orientador no momento da admissão, ou seja, na
matrícula, não na inscrição do processo de seleção. Destaca ainda que o artigo 15º do Regimento Geral
dos Cursos de Pós-Graduação também prevê a exigência, porém especifica que por ocasião da
matrícula inicial o aluno deva apresentar a aceitação. O Prof. Márcio Torsoni afirma ser importante
incluir a exigência no processo seletivo como forma de garantir que não sejam aprovados candidatos
que fiquem sem orientador. O Prof. Antônio Moretti propõe a alteração no processo seletivo, excluindo
a exigência de aceite de orientação como documento obrigatório para a participação no processo,
garantindo a todos os interessados a possibilidade de inscrição e participação nas etapas de seleção, e a
inclusão de uma última fase no processo seletivo que consistiria em uma entrevista dos candidatos
pelos professores vinculados às linhas de pesquisa de interesse desses candidatos. Assim, estariam
garantidas a participação dos candidatos e o alinhamento dos interesses de pesquisa dos candidatos e
dos docentes do Programa integrariam uma parte da seleção. O Prof. Álvaro propõe que seja circulado
por correio eletrônico as propostas de alteração no regulamento do CNEM para posterior consolidação
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de uma versão final e apreciação pela CPG. Passando para o próximo ponto da pauta, o Prof. Álvaro
afirma ser importante a definição de metas e indicadores que possam direcionar as ações com relação
ao curso de Mestrado em Ciências da Nutrição e do Esporte e Metabolismo com o objetivo de elevar a
avaliação do curso pela CAPES do conceito 4 para 5. Essa medida deve ser expansiva para os demais
cursos propostos pela FCA. O Prof. Márcio Torsoni afirma que os pontos destacados na ficha de
avaliação estavam relacionados ao baixo número de orientações concluídas pelos professores plenos
do curso e pelos projetos apresentados na proposta não indicarem a liderança dos docentes da FCA. O
Prof. Álvaro indica que o número de orientações cresceram certamente devido ao inicio das atividades
do curso e que a proposição de projetos pode ser uma frente importante de trabalho. O Prof. Álvaro
indica que a elaboração de um regulamento de controle da concessão de bolsas pode ser uma medida
com impactos importantes sobre a avaliação dos cursos. O Prof. Márcio Torsoni destaca a necessidade
de manter a autonomia de cada coordenação de curso como forma a atender melhor às especificidades
de cada área. O Prof. Álvaro propõe a elaboração de uma minuta de regulamento a ser votada em
reuniões posteriores da CPG. Seguindo a pauta, o Prof. Álvaro passa a palavra para o Prof. André Sica.
O Prof. André expõe que teve em reunião no Departamento de Política Científica e Tecnológica do
Instituto de Geociências onde foi discutida a criação de um eixo temático “relação universidadeempresa”. Na implantação desse eixo os professores da FCA deverão oferecer uma disciplina. Além
disso, o tema será objeto de quatro seminários no DPCT durante o 2º semestre de 2011. O Prof. Álvaro
questiona se é possível abrir uma disciplina do eixo “relação universidade-empresa” na FCA. O Prof.
André destaca que o departamento já oferece muitas disciplinas e não tem interesse em ampliar o
número delas. Destaca ainda que com relação a participação conjunta em projetos de pesquisa o
contato entre FCA e DPCT avançou e existem docentes da FCA estudando a proposição de projetos
juntamente com docentes do DPCT, porém sem a ampliação do número de docentes da FCA
credenciados no Programa. Com relação ao credenciamento de docentes da FCA no programa DPCT, o
Prof. Álvaro afirma que é preciso avançar no preenchimento da última vaga comprometida pelo
Programa para ser ocupada por docente da FCA. São sugeridos os seguintes encaminhamentos para o
Prof. André: insistir no aumento do credenciamento de docentes da FCA no programa, principalmente
os que participam de projetos de pesquisa no departamento e/ou ministram aulas; incluir professores da
FCA como orientadores ou co-orientadores como membros participantes. Passando para o próximo
ponto da pauta, o Prof. André Sica apresentou em linhas gerais quais serão os norteadores da
elaboração da proposta de novo curso de Pós-Graduação em Administração e Empreendedorismo. O
professor destacou que o tema empreendedorismo é estratégico e propôs como área de concentração o
empreendedorismo, tendo como enfoque: o Empreendedorismo tradicional; o intraempreendedorismo;
empreendedorismo e políticas públicas; e empreendedorismo regional(acadêmico). Por fim, o Prof.
Álvaro propõe um calendário para orientar os trabalhos da CPG e Coordenação de Pós-Graduação.
Sem destaques, a aprovação do calendário e colocada em votação. Aprovado com 1 abstenção. Não
tendo mais assuntos em pauta, o Presidente da Comissão, Prof. Dr. Álvaro de Oliveira D’Antona,
agradece a todos e encerra a 4º 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, 31 de agosto de 2011.
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