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21ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura do Campus – Prédio Central Data: 30/09/2014 

 

Participantes:  

Adriano Rogerio Bruno Tech (Suplente Coordenador) 

Carlos Eduardo Viegas da Silva 

Rubens Nunes 

Cesar Gonçalves de Lima 

Secretariando: Gilson Ament Moura 

 

1. ORDEM DO DIA 

 

1.1 Discussão sobre os alunos de 2013 que irão se Qualificar. 

Prof. Dr. Adriano Tech, Suplente Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em 

Gestão e Inovação na Indústria Animal abriu a reunião substituindo o Prof. Dr. Celso da 

Costa Carrer, Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Gestão e Inovação 

na Indústria Animal, afastado por motivo de saúde. Enfatizou a importância de alertar a 1ª 

turma do Programa MP, constituída de 15 alunos, para começar a se programarem para 

a qualificação . Comprometeu-se a redigir um e-mail para os orientadores e para os 

alunos do programa para alertá-los quanto aos prazos para qualificação o qual seria 

enviado pelo secretário do programa. 

 

1.2 Discussão sobre as Publicações Futuras. 

Tendo em v ista a qualificação, informar aos alunos de que aqueles que puderem dar 

início às publicações, principalmente com foco na administração, em rev istas de B1 para 

cima, pois há várias revistas gratuitas com fator de impacto bom, inclusive porque a ADM 

é bem classificada mesmo em rev ista que não sendo JCR. Será enviado uma lista de 

rev istas na área de publicação aos alunos. 
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1.3 Discussão sobre o Simpósio do Programa Mestrado Profissional. 

Para ajudar na parte da publicação é a criação do 1º simpósio do MP. Muitas pessoas 

estão ligando pedindo palestras. Os alunos da primeira e segunda turmas já podem fazer 

e montar um resumo o que irá proporcionar o primeiro liv ro do 1º Simpósio do MP.  A data 

pretendida é de 5 a 6 de dezembro de 2014, abrindo o evento com um palestrante e 

utilizando  Biombos e Banners como é feito na maioria dos Congressos, entrando 

posteriormente em contato com o Sr. Marcelo Dozena para pegar todos os resumos e 

fazer um liv ro “Anais do 1º Simpósio do MP. 

1.4 Discussão sobre o Novo Regulamento. 

O novo regulamento foi encaminhado pelo Coordenador do Programa, Prof. Dr. Celso 

Carrer, que voltou com poucas mudanças, nada significativo, as observações eram 

apenas complementares para melhorar o que já havia. O que foi proposto foi aceito, 

como a solicitação do aluno PAE. O Prof. Dr. Adriano ficou como Suplente da Comissão 

PAE. A publicação está sendo aguardada, pois nas novas normas especificas do 

programa, o número de orientandos passa de 06 para 10 alunos por orientador. 

 

1.5 Apreciação da Súmula da 20ª Reunião 

Aprovada por unanimidades, não houve solicitação de alterações. 

 

 

2. Comunicações do Suplente Coordenador da CCPGIIA. 

Prof. Dr. Adriano comunicou que os dados do programa para a Plataforma Sucupira foram 

enviados dentro do prazo, informou as dificuldades encontradas, principalmente no 

momentos da v inculação dos trabalhos.  

 

 
3. Manifestação dos Senhores Membros.. 

 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Viegas da Silva:  

 

Prof. Dr. Rubens Nunes:  

 

Prof. Dr. Cesar Gonçalves de Lima:  
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Fazer um prova com questões mais dissertativas, comentar um texto, pegar uma notícia de 

jornal para que o candidato tenha oportunidade de expor seus conhecimentos. Os candidatos 

responderão uma questão especifica e uma geral ligada à indústria animal. 

 

 

______________________________________________________________________ 
Celso da Costa Carrer 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Adriano Rogerio Bruno Tech  

 

 

 

 

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

 
 

 

 
______________________________________________________________________ 

Rubens Nunes / Viv ian Lara dos Santos Silva Rossignolo 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Cesar Gonçalves de Lima / Ernane José Xavier Costa 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Marcelo Eduardo de Oliveira / Oscar Alejandro Ojeda Rojas 

 


