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10ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Sala da Congregação Data: 11/09/2013 

 

Participantes:  

Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Adriano Rogério Bruno Tech 

 Ana Carolina de Sousa Silva 

Célia Regina Orlandelli Carrer 

César Gonçalves de Lima 

Arlindo Saran Netto 

Vivian Lara dos Santos Silva 

Luis Fernando Soares Zuin 

Rubens Nunes 

 

1. Ordem do Dia. 

 

1.1 Quanto à discussão dos aspectos dos sistemas de avaliação de qualidade do Programa 

no âmbito da USP, o Prof. Celso mostrou uma apresentação de slides, com: 

 características do programa, perfil do público alvo e da turma atual; 

 apresentação dos indicadores em seis eixos (proposta do programa, corpo 

docente, discentes/egressos, interação nacional/internacional, produto final e 

indicadores específicos), para a avaliação de qualidade, com definição de 

planejamento estratégico e de estrutura de laboratórios. É necessário também 

que haja: 

 participação dos docentes em comitês e associações, além da captação de 

recursos 

 Monitoramento dos egressos, levantando perfil de origem dos mesmos e 

acompanhando seu desempenho profissional. 

 Estabelecer cooperações em projetos, intercâmbios, organizar eventos 

técnicos-científicos. 

 Incorporar resultados do MP na instituição de origem do estudante, 

premiações de trabalho, depósitos de patentes, empresas incubadas e spin-

offs, publicações.  
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Ao terminar a apresentação dos slides, os demais participantes se manifestaram:  

 Profa. Vivian: ressaltado a importância dos impactos de indicadores, ela levantou 

a importância das publicações em periódicos indexados no QUALIS.  

 Prof. Zuin: alertou para uma adequação da expressão: DESENVOLVIMENTO 

CONJUNTO ao invés de TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 

 Profa. Célia: com relação à avaliação de egresso, ela afirma que o mesmo é um 

indicador difícil de acompanhamento. Em resposta, o Prof. Celso disse que há 

outras ferramentas, como as redes sociais para o monitoramento (ex:  o LinkedIn). 

 Prof. Cesar: deu ênfase aos boletins, informes técnicos, manuais, pois ele crê que 

eles são uma ferramenta interessante e fácil de se trabalhar. 

 

1.2 Quanto à discussão sobre estratégias de orientações, o Prof. Celso apresentou um 

quadro com o corpo docente do programa, com indicação de quais docentes apresentam 

orientação e quantidade de orientados, e interesse. Ficou acordado que a coordenação 

procuraria os docentes que não estão orientando, para verificar o interesse de permanecerem 

no programa.  

 

1.3 Quanto aos esclarecimentos em relação ao próximo edital do processo seletivo, foi 

aprovada por unanimidade a consulta aos docentes sobre o interesse dos mesmos em 

permanecer no quadro de docentes permanentes do Programa (oferecendo vagas para 

orientações) 

 

1.4 Quanto à discussão sobre oferecimento de disciplinas para o próximo semestre, foi 

aprovada por unanimidade a adequação na grade, inclusive o oferecimento anual (não 

semestral) das disciplinas “GIA5014 - Metodologia Científica Aplicada ao Mestrado Profissional” 

e “GIA5005 - Estatística Aplicada à Administração”.  

 

1.5 Quanto à escolha dos textos para o exame de proficiência e das questões da prova 

escrita, foi aprovado por unanimidade a criação das seguintes subcomissões: 

 Prova escrita (questões): Prof. Adriano e Prof. Rubens; 

 Exame de proficiência: Profa. Vivian e Prof. Arlindo. 

A data para entrega das questões e dos textos escolhidos para a prova escrita é até o 

dia 17/10. 
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Em virtude da participação no processo seletivo de um familiar do Prof. Celso, ele 

informou que prefere se abster do processo de elaboração das provas. 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

 Os MPs da USP estão envolvidos em foruns profissionais (fórum nacional/USP) - 

www.foprof.org.br. Haverá um evento, o VIII ENMP, coorganizado pela USP, a ser 

realizado em Ribeirão Preto, em novembro. Ainda, no final de setembro, também em 

Ribeirão Preto, acontecerá “I Seminário de Avaliação USP de Pós-Graduação”, com 

a presença dos coordenadores dos programas de pós. 

 segunda quinzena de outubro ocorrerá a missão internacional do programa, com 

verba própria, acrescida da verba PROAMP. Reservar parte dessa verba para a 

participação do evento FOPROF. 

 eleição discente para representatividade nessa comissão acontecerá dia 14 de 

setembro. 

 novo regulamento da CCP foi aprovado pela CPG e vai para a Congregação. 

 

3. Manifestação dos Senhores Membros.  

 Prof. Cesar: a respeito do processo seletivo, ele questionou sobre o formato da entrevista. 

Em resposta, o Prof. Celso informou que será mantido o formato da anterior. 

 Prof. Arlindo: dúvidas sobre vagas de orientação para o processo seletivo. Dependendo 

do andamento das defesas de seus orientados, ele pode necessitar se retirar do 

programa, temporariamente. 

 Prof. Adriano Tech: a respeito da aproximação e colaboração de docentes externos aos 

programa. Orientações pontuais somente a partir do novo regulamento, porém é aberta 

a possibilidade de transferência de orientações. 

 

 

 

 
 

http://www.foprof.org.br/

