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13ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Sala de Reuniões do UNICETEX Data: 12/02/2014 

 

Participantes:  

Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Adriano Rogério Bruno Tech 

Carlos Eduardo M. Viegas da Silva 

Rubens Nunes 

César Gonçalves de Lima 

Marcelo Eduardo de Oliveira 

 

1. Ordem do Dia. 

 

1.1 Definição do Calendário de Reuniões do 1º semestre de 2014. Aprovada por 

unanimidade as seguintes datas: 27/02, às 14:00; 27/03, às 14:00; 30/04, às 14:00; 29/05, às 

14:00; 26/06 às 14:00; e 24/07, às 14:00. 

 

1.2 Depois de ampla discussão, foi aprovado por 5 votos a favor e 1 um contra (Prof. Carlos) 

a movimentação financeira do valor da verba PROAMP/2013. 

 

1.3 Referendado por 5 votos a favor e 1 abstenção (Prof. Carlos) o Relatório de Viagens 

para a Missão Internacional do Edital PRPG para a Melhoria dos Programas de PG da USP.  

 

1.4 Após análise do perfil da aluna bolsista do Edital OEA – Kiupssy Francelin Charmel Pérez, 

foi aprovado por unanimidade a indicação de orientação plena ao Prof. Dr. Celso. 

 

1.5 Discutir sobre a situação dos calendários de aulas nos 1o e 2o. trimestres de 2014. Foi 

apresentado o calendário aprovado pela CPG para as aulas do 1º semestre, e informou que 

cada professor deverá montar seu plano de aulas, respeitando o início e término de cada 

trimestre. 

 

1.6 Após discussão, e segundo solicitação da CPG em sua última reunião, sobre a proposta 

e seleção de dois docentes do Programa para atuarem na organização da 1a. Semana de PG 



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 

da FZEA, foi aprovada, por unanimidade, a indicação os Profs. Adriano e César. 

 

1.7 Após discussão sobre a apresentação do relatório de desempenho acadêmico dos 

Alunos no 1o. semestre de 2013, foi ressaltado a importância da entrega dos relatórios, até o 

dia 14/02. Foi solicitado ao Marcelo, representante discente, lembrar os alunos do programa 

para que respeitem o prazo da entrega. 

 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

 

 O Prof. Celso consultou os demais membros sobre o recebimento de vários e-mails 

sobre publicação em revistas na área de administração, e como ele acredita serem 

de relevância na área, irá reencaminhar a todos, conforme venham chegando. 

 O Prof. Celso levantou a possibilidade de uma reunião com os alunos, inclusive os 

ingressantes, além dos orientadores, para apresentação do programa, falar sobre 

algumas estratégias do programa, possíveis visitas, dentro de algum horário de aula. 

 O Prof. Celso informou que, após a viagem à Europa, surgiram oportunidades de 

trabalhos em conjunto (projetos, pesquisas, intercâmbio, etc) entre esses novos 

parceiros internacionais e o programa. Ele salientou que deve se formar uma equipe 

para conduzir esse processo. 

 O Prof. Celso informou que tem havido algumas conversas com outros possíveis 

colaboradores, entre eles o Prof. Zanella, estando o mesmo interessado em trabalhar 

no programa naquilo que for possível. 

 

 

3. Manifestação dos Senhores Membros.  

 

 Marcelo: informou que acabou de enviar email reforçando a entrega do relatório anual 

até 14/02. 

 Prof. Carlos: sobre o novo edital da verba PROAMP, e para se evitar possíveis 

divergências, ele ressaltou que a CCP deve procurar “entender” melhor o edital, e que 

talvez, para isso, buscar orientações de outras instancias. O Prof. Celso propôs que a 

CCP faça um planejamento de uso da verba entre os orientadores. O Prof. Carlos, 
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concordou com a ideia de planejamento, ainda mais em virtude da situação financeira 

que a USP está enfrentando. 

 

______________________________________________________________________ 

Celso da Costa Carrer 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Adriano Rogerio Bruno Tech  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

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

 

 

______________________________________________________________________ 

Rubens Nunes / Vivian Lara dos Santos Silva Rossignolo 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Cesar Gonçalves de Lima / Ernane José Xavier Costa 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Marcelo Eduardo de Oliveira / Oscar Alejandro Ojeda Rojas 

 

 

 

 
 


