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12ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Anfiteatro do Campus Data: 10/12/2013 

 

Participantes:  

Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Rubens Nunes 

Marcelo Eduardo de Oliveira 

Paulo R. B. de Morais 

 

1. Ordem do Dia. 

 

1.1 Referendado por unanimidade a aprovação da solicitação da Profa. Dra. Maria Sylvia 

Macchione Saes de desligamento do Programa. 

 

1.2 Apreciado e aprovado por unanimidade a proposta de Grade Horária – 1º semestre de 

2014. 

 

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

Qualidade da PG/USP, o Prof. Celso falou sobre a importância do Sistema de Avaliação de 

Qualidade do Programa, e explicou sobre o Sistema USP PosGrad e o Jandyra, que são 

ferramentas que vinculam os dados de publicação e orientação, que são alimentados por 

esse segundo, por cada orientador, para dar suporte na Avaliação da CAPES (Sucupira). 

 

1.4 Apreciado e aprovado por unanimidade o pedido de desligamento do Programa do 

Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral. 

 

1.5 Quanto à discussão sobre a análise e reestruturação do conjunto de disciplinas do 

Programa, foram levantadas as seguintes propostas de fusões: 

 GIA5001+GIA5000 – Difusão e Transferência de tecnologia 

 GIA5002+GIA5015 – Economia das organizações aplicada ao Estudo de Cadeias 

Agroindustriais 

 GIA5010+GIA5019 – Inovação e desenvolvimento de produtos 
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 GIA5017+GIA5011 – Sistema Agroindustrial de Cárnes 

 GIA5018+GIA5012 – Sistema Agroindustrial de Lácteos 

Aprovadas essas sugestões por unanimidade 

 

1.6 Apreciadas e aprovadas por unanimidade as Ata da 11ª Reunião da CCPGIIA da 

Reunião Extraordinária – 11/11/2013 da CCPGIIA, com as devidas alterações. 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

 Resultado do 2º processo seletivo: 10 novos alunos (fev/14) – proposta para selecionar 20 

no próximo edital (maio/junho) 

 Resultado do programa de alianças para educação e a capacitação (PAEC) da 

OEA/GCUB – 1º semestre 2014 – bolsista selecionada: Kiupssy Francelin Charmel Perez 

(Venezuela) 

 Realização do VIII Encontro Nacional dos Mestrados Profissionais, de 24 a 27/12/13, na FD 

em Ribeirão Preto: 

o Apresentações disponíveis em: www.foprof.org.br 

o Evento na integra: IPTV 

o Novo diretório do FOPROF: o Prof. Celso Carrer assumiu a Coordenação da 

Regional Sudeste 

 Novo Regulamento do Programa: em análise na PRPG com previsão de retorno para 

março/2014. 

 Participação dos discentes do Programa PAE: realizar consulta diretamente na PRPG a 

respeito da possibilidade dos alunos do programa participarem. 

 Plano estratégico para consolidação do programa e evolução da avaliação no próximo 

triênio CAPES (internacionalização, integração com outros programas da USP e outras 

universidades) 

o Convênio com a Universidade do Porto (empreendedorismo e inovação): 

proposta de organização de um evento para demonstrar o potencial da 

cooperação entre as entidades. 

o Convênio com Programa de Empreendedorismo da FEA/SP: informou que já 

foram iniciadas as negociações. 

o Proposta de elaboração de um projeto temático: todos os orientadores estão 

convidados, onde deverá ser montada para 2014 a agenda de trabalho. 

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


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 

o Trabalhar para antecipar as publicações vinculadas com os alunos. 

o Busca de parcerias para sustentação financeira (agenda de visitas a empresas). 

o Nova página do programa:  ferramenta de visibilidade e resultados (proposta de 

montar equipe de desenvolvimento). 

 Relatório de desempenho acadêmico dos orientadores e orientados (alertar): assinado e 

entregue até 14/02/14 

 Reunião dos orientadores da FZEA com o procurador (problemas recorrentes na seleção 

dos programas): hoje, às 11:00 h, no Auditório Didático do ZAZ. 

 

3. Manifestação dos Senhores Membros.  

 Prof. Rubens: aproveitamento das vagas remanescentes, é um direito, mas é mais 

importante que as vagas sejam preenchidas, e que os perfis desses candidatos 

estejam mais alinhados ao programa.  

 Marcelo: questionou sobre o período de matricula para o próximo semestre. A 

secretária informou que serão informados por email pela secretaria, ainda em 

dezembro. 

 Paulo: agradeceu a participação no programa, e que os resultados foram 

alcançados e que continua à disposição. O prof. Celso agradeceu o Sr. Paulo pelo 

trabalho e colaboração que ele deu ao programa.  

 

 

______________________________________________________________________ 

Celso da Costa Carrer 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Adriano Rogerio Bruno Tech  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Carlos Eduardo de Melo Viegas da Silva / Fabiana Cunha Viana Leonelli 
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______________________________________________________________________ 

Rubens Nunes / Vivian Lara dos Santos Silva Rossignolo 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Cesar Gonçalves de Lima / Ernane José Xavier Costa 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Marcelo Eduardo de Oliveira / Oscar Alejandro Ojeda Rojas 

 

 

 

 
 


