
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  DDEE  SSÃÃOO  PPAAUULLOO  
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

Serviço de Pós-Graduação 

  
 

Av. Duque de Caxias Norte, 225 - 13635-900 – Pirassununga, SP 

Fone/Fax: (19) 3565.4211/3565.4281 - E-mail: posfzea@usp.br 

 

11ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Sala Reuniões do UNICETEX Data: 05/11/2013 

 

Participantes:  

Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Carlos Eduardo M. Viegas da Silva 

Rubens Nunes 

Marcelo Eduardo de Oliveira 

 

1. Ordem do Dia. 

 

1.1 Referendado por unanimidade a homologação das inscrições do Processo Seletivo. 

 

1.2 Referendado por unanimidade a aprovação da solicitação da pós-graduanda Laura 

Lima Soares, aluna do Curso de Mestrado e orientada do Profa. Dra. Fabiana  Cunha Viana 

Leonelli de cancelamento de matrícula na disciplina GIA5013 – Legislação Empresarial no 

Agronegócio.  

 

1.3 Referendado por unanimidade a aprovação das seguintes solicitações de matrículas 

em disciplina fora de prazo: 

1.3.1 Débora Rosche Ferreira Planello, aluno do Curso de Mestrado e orientado do Prof. 

Dr. Augusto Hauber Gameiro, na disciplina GIA5004 – Empreendedorismo e Planos e 

Negócios. 

1.3.2 Eduardo Tadeu Rantin, aluno do Curso de Mestrado e orientado do Prof. Dr. Celso 

da Costa Carrer, na disciplina GIA5020 – Tecnologia e Sistemas de Informação. 

1.3.3 Oscar Alejandro Ojeda Rojas, aluno do Curso de Mestrado e orientado do Prof. Dr. 

Augusto Hauber Gameiro, na disciplina na disciplina GIA-5001 – Difusão e Transferência 

de Tecnologia. 

 

1.4 Quanto à discussão sobre o posicionamento sobre o Sistema de Avaliação de 

Qualidade da PG/USP, o Prof. Celso relatou a respeito da participaçao no I Seminário de 

Avaliação USP de Pós-Graduação, destacando os seguintes tópicos: 

 Adoção, pela USP, de acompanhamento e avaliação de qualidade dos seus Programas 
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de Pós-Graduação (interno), onde que, a partir de 2014, será constituída uma comissão 

(PRPG/USP) para acompanhar os programas 

 Houve grande aceitação dos programas de mestrado profissional (MP), com a 

tendência de crescimento desse tipo de programa. Foi feita uma reunião especifica dos 

MP, onde foram apresentados os resultados perante todos, onde as ideias propostas por 

eles foram bem recebidos por programas “acadêmicos”, reforçando uma maior 

integração, principalmente com outros programas de MP, através de aproveitamento 

de disciplinas.  

 

1.5 Apreciados e aprovados por unanimidades os pedidos de desligamento do Programa 

dos Profs. Elisabete Maria Macedo Viegas, Carlos Augusto Fernandes de Oliveira e Roberta 

Ariboni Brandi. O Prof. Rubens se prontificou a contatar a Profa. Maria Sylvia Macchione Saes, 

para que a mesma formalize esse pedido. 

 

1.6 Quanto à discussão sobre novos credenciamentos de orientadores no Programa, o Prof. 

Celso informou que, apesar de haver docentes interessados (Profs. Ana Carolina de Sousa Silva, 

Celia R. Orlandelli Carrer, Marcelo M. De Luca O. Ribeiro, Celso E. Lins Oliveira, além dos 

colaboradores externos Paulo Moraes e Ricardo Firetti), houve a orientação para que esses 

pedidos não sejam ainda formalizados, pois se deve aguardar o novo regulamento, (já 

aprovado pela CCP/CPG/Congregação). 

 

1.7 Após análise e ampla discussão sobre proposta de alteração do Formulário do Relatório 

Anual dos pós-graduandos, foi aprovado por unanimidade as seguintes sugestões:  

 Incluir mais uma tabela de Produção Intelectual, intitulada REGISTRO DE 

PATENTES/MARCAS; 

 Alterar o campo “OUTRAS ATIVIDADES DE RELEVÂNCIA ACADÊMICA” para “OUTRAS 

ATIVIDADES DE RELEVÂNCIA ACADÊMICA/PROFISSIONAL” 

 

1.8 Após ampla discussão sobre a elaboração grade horária 1º semestre de 2014, e devido 

a futuros descredenciamentos de disciplinas, foi sugerido que algumas sejam consideradas 

mixadas, para auxiliar na elaboração dessa grade horária (oferecimento):   

 Opção 1: GIA5018+GIA5012 / GIA5011+GIA5017 

 Opção 2: GIA5018+GIA5012+GIA5011+GIA5017 / GIA5010+GIA5019 / GIA5002+GIA5015 
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 Reestruturar a disciplina GIA5003 

Será proposto aos docentes essas mudanças (Prof. Carlos e o Prof. Celso irão conversar 

com os docentes), e os mesmos irão informar ao SPG para elaboração da GH. 

 

1.9 Apreciado e aprovada por unanimidade a Ata da 10ª Reunião da CCPGIIA 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

 Visita: foram realizadas visitas às Universidade de Madri, Barcelona e Porto. Foi muito 

positiva, com grande possibilidade de aproximação internacional (pos-doc, 

intercâmbios, etc), principalmente a Universidade do Porto ou de Barcelona. 

 Reunião BinBrasil: durante esse evento, representantes da Universidade do Porto 

estarão presentes no Campus de Ribeirão Preto (12 a 14/11/13). 

 Visita ao Campus de Pirassununga:  esses representantes da Universidade do Porto 

realizarão, possivelmente, uma visita ao nosso campus, no dia 13/11 à tarde. 

 Próxima reunião ampliada CCP: será abordado o planejamento estratégico do 

programa junto aos orientadores (data provável 10/12) 

 Atividades do processo seletivo – cronograma: lembrou aos presentes que estamos 

em meio ao processo seletivo, e que conta com a presença e o auxílio de todos 

para execução das atividades. 

 

3. Manifestação dos Senhores Membros.  

 Prof. Carlos: questionou sobre o incidente das indicações que não foram feitas pela 

CCPGIIA para bolsas OEA. O Prof. Celso explicou como as coisas aconteceram, e 

que, foi possível encaminhar as indicações, mesmo fora de prazo, porém sem a 

certeza de serem aceitas. O Prof. Carlos ressaltou, por fim, sobre a legitimidade da 

decisão dos indicados, uma vez que foi feita em uma Reunião Extraordinária da 

CCPGIIA. 

 Marcelo: informou que os alunos estão muito satisfeitos com o programa como um 

todo (qualidade das disciplinas, os assuntos, os professores). E pede, em nome destes,  

pra estender o horário de atendimento da secretaria. 

 

 

 
 


