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16ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Anfiteatro da Prefeitura do Campus Data: 30/04/2014 

 

Participantes:  

Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Adriano Rogério Bruno Tech 

Carlos Eduardo Viegas da Silva 

Marcelo Eduardo de Oliveira 

Secretariando: Ademilton Rafael David 

 

1. ORDEM DO DIA 

 

1.1 Referendar a solicitação do pós-graduando Walter da Silva Leick de aproveitamento de 

créditos nas seguintes disciplinas: Referendados por unanimidade 

1.1.1 GIA5020 – Tecnologia e Sistemas de Informação. 

1.1.2 GIA5005 – Estatística Aplicada à Administração. 

 

1.2 Análise e deliberação sobre a situação de atraso do pagamento da bolsa PAEC/OEA 

da pós-graduanda Kiupssy Charmel Perez. Foi dado ciência aos membros que o assunto já foi 

resolvido. 

 

1.3 Análise e deliberação sobre o pleito da CCPGIIA de incluir o Mestrado Profissional no 

Programa PAE. Foi exposto aos membros a impossibilidade de inclusão dos alunos do mestrado 

profissional no Programa PAE. Prof. Celso fez a leitura da mensagem encaminhada da PRPG 

sobre a negação baseada no art. 1. Prof. Adriano disse acreditar aos membros da CCPGIIA que 

os alunos podem até não dar aulas aqui, mas darão aula fora da USP. Prof. Carlos leu as 

diretrizes do PAE e disse que o programa é voltado para a formação de professores (mestrado 

acadêmico), e ressaltou a diferença de substância entre os programas, pois o que é 

contemplado num programa de mestrado acadêmico é diferente de um mestrado profissional, 

onde o mestrado profissional visa a formação de profissionais. 

Foi aprovado por unanimidade o encaminhamento à CPG de solicitação de resposta sobre a 

participação no Programa PAE por alunos do mestrado profissional, baseado no art. 3 in verbis: 

Artigo 3º - Poderão candidatar-se ao PAE, exclusivamente alunos de pós-graduação da 

Universidade de São Paulo regularmente matriculados em cursos de doutorado ou mestrado. 
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1.4 Estruturação dos procedimentos para o processo seletivo de ingresso referente ao 2º 

semestre de 2014. Definido o edital. 

 

1.5 Apreciação das Atas da 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões Ordinárias da CCPGIIA. Aprovadas 

por unanimidade. 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

 Comunicou sobre o recebimento dos regulamentos para serem feitas correções. Vai 

encaminhar aos membros para que possam elaborar sugestões de correções. Ficou 

definido que haverá reunião extraordinária no dia 08/05 às 14horas, com pauta 

específica de discussões de correção do regulamento. 

 Comunicou sobre pedido feito pela Seção de Eventos para elaborar material de 

divulgação do Mestrado Profissional. O mesmo ajustou algum material do projeto e 

pediu para área de internacionalização traduzir para o inglês para enviar a seção de 

eventos. 

 Quer convidar os orientadores com seus orientados a participar da publicação de 

um paper para a disciplina gestão de marketing. 

 Comentou sobre o início de preenchimento do SUCUPIRA. 

 

3. Manifestação dos Senhores Membros. 

 Prof. Adriano:  Comunicou sobre necessidade de enviar aos orientadores que o prazo 

para qualificação está chegando. Preocupação com a publicação vinculada. Que os 

pós-graduandos enviem artigos para publicação, devido a avaliação CAPES.  

 Prof. Carlos Eduardo: nada. 

 Prof Ernane: nada  

 Pós-graduando Marcelo: Falou que está todo mundo trabalhando em relação a 

disciplina de Gestão. Falou sobre a questão de recebimento de canecas na matrícula. O 

que deve fazer sobre isso. Prof. Adriano sugeriu que vai conversar com a Profa. Tamara. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Celso da Costa Carrer 
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______________________________________________________________________ 

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 

 

 
 


