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24ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura do Campus – Prédio Central Data: 27/01/2015 

 

Participantes:  

Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Adriano Rogerio Bruno Tech  

Rubens Nunes 

César Gonçalves de Lima 

Kiupssy Francelin Charmel Pérez 

Secretariando: Gilson Ament Moura 

 

1. ORDEM DO DIA 

 

1.1 Referendar a aprovação da solicitação de mudança de orientação acadêmica para 

plena, fora de prazo, do pós-graduando Adriano Romero, do Prof. Dr. Celso da Costa Carrer 

para o Prof. Dr. Adriano Rogério Bruno Tech. Referendado por unanimidade. 

 

1.2 Referendar a aprovação da solicitação de mudança de orientação do pós-graduando 

Frederico José Souto de Freitas, do Prof. Dr. Ernane José Xavier Costa para o Prof. Dr. Augusto 

Hauber Gameiro. Referendado por unanimidade. 

 

1.3 Apreciar a indicação da composição da banca de Exame de Qualificação de 

Mestrado da pós-graduanda Débora Rosche Ferreira Planello, orientada do Prof. Dr. Augusto 

Hauber Gameiro. Aprovado por unanimidade. 

 

1.4 Deliberar sobre os procedimentos operacionais para consecução de exames de 

qualificação e defesas de dissertações durante o ano de 2015. 

     As normas de Qualificação foram lidas pelo Prof. Dr. Celso da Costa Carrer na reunião, 

além terem sido checados os formulários de Qualificação do Programa de Pós-Graduação em 

Gestão e Inovação na Indústria Animal disponível na guia Pós-Graduação no site 

www.usp.br/fzea. 
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1.5 Apreciação da 24ª Súmula. 

Foi solicitado pela representante discente complementações de informações no item de 

comunicações, referentes aos esclarecimentos da possibilidade de financiamento de 

projetos de pesquisa para os alunos de Mestrado Profissional. Ficou acordado entre os 

presentes que as informações seriam acrescentadas e a apreciação da 24º súmula 

voltaria a ser reapresentada na próxima reunião. 

 

 

 

Extra Pauta 

1.6      Apreciar a indicação da composição da banca de Exame de Qualificação de Mestrado 

do pós-graduando Oscar Alejandro Ojeda Rojas, orientado do Prof. Dr. Augusto Hauber 

Gameiro. Aprovado por unanimidade. 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

     O Prof. Dr. Celso da Costa Carrer comunicou que o Edital de Nº 01 da CCPGIIA,  que 

dispõe sobre a eleição de representante foi antecipado por uma questão de prazos 

regimentais, alertado pelo SPG, e que teve que solicitar a assinatura do Prof. Dr. Adriano em 

função de estar no gozo de férias dentro do período da chamada. O Edital foi adequado ao 

novo Regulamento do Programa. 

    Comunicou que foi nomeado pela Pro-Reitoria para participar da Comissão para iniciar 

estudos de propositura da adoção do Doutorado Profissional dentro da USP, cuja  comissão 

será formada por seis membros que deverá se reunir em 10/02/15 para análise de documentos 

que servirá de discussão interna e que posteriormente deverá ser  encaminhado para a CAPES. 

     Relatou que na última reunião do CO o Reitor solicitou que cada área de especialidade 

elegesse três prioridades e que dentre as três, escolhesse diretamente uma delas para fazer 

parte da política prioritária de gestão. Comunicou que no caso da Pós-Graduação, depois das 

sugestões da Profa. Dra. Bernadete, escolheu os Programas de Mestrado Profissional como 

prioridade.  

     Foi  lançada uma reflexão pelo Coordenador aos membros da CCPGIIA, em função de 

diversas demandas, se se mantém duas etapas ou uma única seleção, que ocorreria no final 

do ano, para o processo seletivo do Programa Gestão e Inovação na Indústria Animal, a 

palavra foi dada para quem quisesse se manifestar. 
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4.   Manifestação dos Senhores Membros. 

 

Prof. Dr. Rubens:  

    Não se manifestou. 

Prof. Dr. Adriano Rogerio Bruno Tech:  

    Não se manifestou. 

Prof. Dr. Cesar Gonçalves Lima:  

   Não se manifestou.  

Kiupssy Frabcelin Charmel Pérez 

        A representante discente do Programa de Pós-Graduação, Kiupssy Francelin Charmel 

Pérez,  trouxe algumas questões à reunião: aproveitamento de Créditos em disciplina fora do 

programa, oferecimento de poucas disciplinas no primeiro semestre do ano de 2015 no 

programa, cancelamento de turmas da disciplina Legislação Empresarial no Agronegócio.  

Referente a primeira questão, o Prof. Dr Celso da Costa Carrer relatou que ainda não foi 

aprovado a alteração do artigo 123 do Regimento da Pós-Graduação pelo CO e que 

provavelmente na próxima reunião do CO a norma que versa sobre o aproveitamento de 20% 

dos créditos em disciplina fora do programa seja submetida a aprovação. Referente a 

segunda questão, o Coordenador da CCPGI IA disse que todo semestre é feita uma consulta 

com os professores em que é   solicitado que todos os orientadores que não tinham oferecido 

disciplina oferecessem, para que se cumprissem a meta de todas as disciplinas serem 

oferecidas dentro do quadriênio. Porém, infelizmente isso não ocorreu. A possibilidade no 

próximo semestre é que tenhamos seis disciplinas.  Referente a terceira questão, foi respondido 

que o prazo regimental é realmente muito curto e que ela foi cancelada por uma questão de 

indisponibilidade da docente que ofereceria a disciplina e que  é de fora da FZEA. Concorreu 

para ampliar as dificuldades do oferecimento a falta de recursos ocasionada  pela crise 

financeira na USP.  
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______________________________________________________________________ 
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 / Kiupssy Francelin Charmel Pérez 

 


