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14ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Sala de Reuniões do UNICETEX Data: 27/02/2014 

 

Participantes:  

Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Adriano Rogério Bruno Tech 

César Gonçalves de Lima 

Marcelo Eduardo de Oliveira 

Secretariando: Nathalia Thays Frasse Malaman 

 

1. Ordem do Dia. 

 

1.1. Análise, discussão e resposta sobre o recurso ref. à 13ª Reunião Ordinária da CCPGIIA, 

de autoria do Prof. Carlos Eduardo M. Viegas da Silva.  Após breve resumo dos 

acontecimentos que envolveram o processo do encaminhamento do documento de 

Análise e aprovação da movimentação financeira do valor da verba PROAMP/2013, 

seguiu-se a explicação sobre os desdobramentos, quanto à reunião com as Profas. 

Elisabete e Eliria (CPG), a respeito do formulário de solicitação de verba PROAMP 2014 e  

prestação de contas de verba PROAMP de 2013, que havia algumas alterações a serem 

feitas para melhor adequação. Em sequência, foi informado que na data de hoje se deu 

uma reunião extraordinária da CPG, que tratava especificamente do Relatório de 

Prestação de Contas da Verba PROAMP-USP. Devido a indagação dessa reunião da 

CPG estar ocorrendo antes da reunião da CCP, foi solicitado e atendido a retirado de 

pauta esse assunto, sendo marcada, então, outra reunião da CPG para 10/03. Foi 

ressaltado pelo Prof. Celso, que conste nessa ata, a manifestação dos Profs. Carlos e 

Rubens, alegando que em momento algum a despesa para custeio, com parte do 

recurso do PROAMP, baseado no Edital 01/2012, para suporte à viagem internacional 

havia sido aprovada por essa CCP. Porém, o Prof. Celso informou que, na 10ª Reunião 

Ordinária da CCPGIIA, conforme ata aprovada por essa CCP, inclusive pelo próprio 

requerente, consta a informação dessa despesa e sua aprovação. Diante desse 

posicionamento do docente requerente, o Prof. Celso, com a concordância do 

colegiado,  

leu aos demais membros o documento de recurso, recebido pelo coordenador em 
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20/02. 

Diante de todo o exposto, foi colocada a proposta de não ser aceito o recurso, sendo 

aprovado por unanimidade e, portanto, não dando provimento ao recurso em questão, 

e sendo estabelecido que seja gerado um documento de resposta, a ser elaborado 

pelos Profs. Celso, Adriano e César. 

 

1.2 Distribuição dos relatórios anuais de atividades – ano base 2013, para avaliação. Ficou 

definida a distribuição dos relatórios, por orientador, aos seguintes docentes: 

- Prof. Celso – vai Prof. Gameiro 

- Prof. Tech – vai Prof. Ernane 

- Prof. Rubens e Prof. Carlos – vai Profa. Vivian 

- Prof. Zuin e Profa. Fabiana – vai Prof. Arlindo 

- Prof. Gameiro – vai Prof. Corassin 

- Prof. Ernane – vai Profa. Marta 

- Profa. Vivian – vai Profa. Maria Teresa 

Prazo para devolução dos relatórios ao Serviço de Pós-Graduação, com seus devidos 

pareceres, ficou estabelecido até 21/03. 

 

1.3 Apreciar a solicitação da pós-graduanda Sarah Betancourt Romero de dispensa da 

prova de proficiência em português (apresentado certificado Celpe-Bras). Aprovado por 

unanimidade, confirmando sua autenticidade.  

 

1.4 Apreciação das Atas da 12ª e 13ª Reunião Ordinária da CCPGIIA. Retiradas de pauta a 

pedido do presidente. 

 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

 

 Encerramento o segundo trimestre de curso: foram encerradas 8 disciplinas, com 

vários alunos com 28 créditos, na média, já possibilitando em breve qualificações. 

 Considerações: nas próximas 6 disciplinas teremos: GIA5009 – 33 / GIA5002 – 29 / 

GIA5008 – 24 / GIA 5017 – 29 / GIA 5018 – 23 / GIA 5021 – 20, com diversos perfis 
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(alunos especiais, alunos de outros programas, além dos do nosso programa). Isso 

demonstra o quanto o programa tem chamado atenção dos mais diversos públicos. 

 Projeto Univ. Porto – temático: montar o projeto agora em março. 

 

 

3. Manifestação dos Senhores Membros. Sem manifestações. 

 

 

______________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

 
 


