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25ª Reunião da Comissão Coordenadora de Programa - Gestão e Inovação na 

Indústria Animal 
 

Local: Sala Reuniões da Prefeitura Data: 20/02/2015 

 

Participantes:  

Prof. Dr. Celso da Costa Carrer (Coordenador) 

Prof. Dr. Adriano Tech 

Prof. Dr. Cesar Gonçalves de Lima 

Representante Discente Kiupssy Charmel 

Secretariando Rafael Davi 

 

1. Ordem do Dia. 

 

1.1 Eleição do Coordenador e Suplente Coordenador do Programa de Pós-Graduação em 

Gestão e Inovação na Indústria Animal. Foi eleito coordenador o Prof. Dr. Celso da Costa Carrer 

com 4 votos e como Suplente de coordenador o Prof. Dr. Adriano Rogério Bruno Tech com 4 

votos para mandato de 2 anos. 

 

1.2 Referendar a indicação da composição da banca de Exame de Qualificação de 

Mestrado do pós-graduando Walter da Silva Leick, orientado do Prof. Dr. Ernane José Xavier 

Costa. Referendado por unanimidade. Foram feitas correções ficando o Prof. Dr. Andres 

também como Titular e como Suplente, foi substituído o Dr. Paulo Morais pelos Drs. Irà José e Ely 

Dirani. 

 

1.3 Apreciar a solicitação do pós-graduando Luis Adriano Alves Pinto, orientado do Prof. Dr. 

Luis Fernando Zuin, de matrícula de acompanhamento fora de prazo. Aprovado por 

unanimidade. 

 

1.4 Apreciar a solicitação do pós-graduando Luis Fernando da Silva Beck, orientado do Prof. 

Dr. Celso da Costa Carrer, de aproveitamento de créditos em disciplina. Aprovado por 

unanimidade as duas disciplinas. 

 
1.5 Distribuir os Relatórios Anuais de Avaliação dos alunos para emissão de pareceres juntos 

aos orientadores do programa. Foram distribuídos entre os orientadores do PPGGIIA e terão 

prazo de 15 dias para retorno. 
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1.6 Decisão sobre data prev ista para o próximo processo seletivo do programa. Ficou 

decidido que farão um único processo seletivo no final do ano a ser decidido juntamente com 

os demais programas. 

 

1.7 Discussão e definição de novo Edital para eleição de chapas na representação 

docente junto a CCPGIIA. Será feita consulta aos orientadores credenciados e depois abrirá o 

edital para preencher as outras duas chapas. 

 

1.8 Apreciação da 24ª Súmula. Aprovada por unanimidade, prof. Cesar solicitou que nas 

próximas se coloque as bancas aprovadas e prof. Celso solicitou que se coloque os 

membros suplente dele e do Adriano. 

 

1.9 EXTRA-PAUTA 

 

1.9.1 Apreciação da 23 súmula. Aprovada por unanimidade. 

1.9.2 Calendário das reuniões. 

24/03 às 8:30 horas 

28/04 às 8:30 horas 

19/05 às 8:30 horas 

30/06 às 8:30 horas 

 

2. Comunicações do Coordenador da CCPGIIA. 

 Comunicou que já estão na página da FZEA as regras e os formulários para solicitar 

Coorientação e Orientador e que os colegas deverão ser av isados que estas regras 

já estão v igendo. 

 Comunicou que precisam ser resolv idas as questões de orientação da aluna 

Gabriela, orientada do Prof. Dr. Corassin, que solicitou a mudança de orientação.  O 

Prof. Dr. Celso está tentando encaixá-la com a Profa. Dra. Fabiana Leonelli, e caso a 

Profa. Dra. Fabiana não se manifestar, assumirá a orientação da aluna Gabriele 

Brabaglia. Citou também o aluno Pablo, orientado do Prof. Dr. Adriano tech, não se 

lembra de outros alunos, mas caso haja, terá que se fazer a solicitação rapidamente. 

 Comunicou que a disciplina de Legislação deverá ser oferecida, pois foi cancelada 

no semestre passado e que a Profa. Dra. Fabiana não tem interesse de continuar e 
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que, portanto, o Prof. Dr. Adriano ficará como responsável da disciplina e que ele, 

Prof. Dr. Celso, ficará como colaborador. 

 Comunicou que o Prof. Dr. Adriano e ele estiveram na última reunião do GT do MP, 

especificamente para discutir sobre o Doutorado Profissional e que o Prof. Dr. 

Marcelo, Pró-Reitor adjunto, relatou que finalmente a PRPG vai abrir o Edital do 

PROAMP e assim haverá a oportunidade de concorrer para conseguir verba para o 

MP, porém, o Prof. Dr. Marcelo especificou que o valor será menor e que ficará em 

torno de 10 mil reais. O Prof. Dr. Celso salientou que quando for aberto o Edital, o 

Programa já concorrerá. Outro esclarecimento relatado foi em relação a verba 

PROAP, foi av isado que o Prof. Dr. Lív io Amaral defendeu a ideia de que os alunos do   

MP teriam que ter uma parcela da verba PROAP, porém o Prof. Dr.  Marcelo em 

consulta formal a CAPES relatou que os alunos dos MP não constam na verba PROAP, 

somente os alunos do Mestrado Acadêmico. 

 Outra questão colocada pelo Prof. Dr. Marcelo foi a realização do evento feito pela 

PRPG para promoção e divulgação do MP da USP e que está prev isto para o mês de 

setembro. Particularmente o Prof. Dr. Celso relatou que trocou e-mails com alguns 

professores e relatou que está preocupado, pois, como o evento é no mês de 

setembro, já era para estar em ritmo de organização e que como a PRGP está 

cuidando do evento, colocará suas preocupações junto à Pró-Reitora. 

 Pronunciou-se sobre os trabalhos junto à disciplina de Empreendedorismo e Planos de 

Negócios em que poderá ser realizado um evento de apresentação e uma banca 

para avaliação, em que, para os alunos, será um momento de receber críticas 

construtivas de pessoas que estão na área de negócios, e que já estão pensando 

em organizar o segundo evento para apresentação dos trabalhos. 

 O Prof. Celso comunicou que gostaria de levar uma demanda sobre a página da 

FZEA, pois, uma das questões que a CAPES considera é a questão de divulgação e 

transparência do Programa, pois a página atual é muito difícil de se trabalhar. 

Relatou a dificuldade de se encontrar as regras da Qualificação. Solicitou a 

colaboração dos colegas Prof. Dr. Adriano e Prof. Dr. César e dos alunos que 

puderem colaborar na elaboração de um material digital para divulgação do MP. 

  Comentou que na última CPG houve uma situação desagradável envolvendo a 

bolsa PAE da pós-graduanda kiupssy onde sua permanência dentro do Programa 
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PAE foi uma decisão unilateral da Pró-Reitora e que todos os Coordenadores do MP 

da USP entendem que a normativa em relação a bolsa PAE para alunos do MP é 

extremamente errada. Foi levada a Pró-reitora que esta normativa não é correta e 

que a Pró-Reitora, por decisão dela, pediu que a aluna fosse incluída como bolsista 

do Programa PAE. O Prof. Dr. Celso comunicou a Profa. Dra. Cristiane, Profa. Dra. 

Rose e ao SPG a situação e que até então, não recebeu nenhum questionamento 

do dia 07/01 até a reunião da CPG.  Na reunião da CPG a Profa. Dra. Rose colocou 

de forma grave que o Prof. Dr. Celso havia traído os alunos do MP, pois beneficiou 

apenas uma aluna, que também havia traído os demais Coordenadores e as regras 

da CPG. O Prof. Dr. Celso aguardou ela terminar suas declarações e questionou por 

que não havia recebido nenhum questionamento até a CPG. Declarou que a 

situação foi colocada de forma inadequada, solicitando que fosse registrado a 

forma de tratamento dada em reunião. Salientou que a presidente da CPG já foi 

convida a participar da reunião para colaborar com a CCP para que a CCPGIIA 

possa andar em parceria com a CPG. Registrou que ficou bastante descontente 

com a situação e que espera que isso não aconteça mais, sendo que da próxima 

vez seja colocado o assunto junto ao Coordenador pedindo explicações. 

 Comunicou em reunião que os alunos Ramon Oliveira Beatriz e Jorge Humberto 

Sctolin Marques estão sendo desligado automaticamente do Programa, este porque 

não fez matrícula e aquele porque foi reprovado três vezes em disciplina.  

 

3. Manifestação dos Senhores Membros.  

 Prof. Dr. César Gonçalves de Lima - Não se manifestou. 

 Prof. Dr. Adriano Rogério Tech – Não se manifestou. 

 Prof. Celso encerrou dizendo que peçam que os suplentes participem das próximas 

reuniões, que embora não votem, é interessante que o suplente participe para 

colaborar nas reuniões. 

 Kiupssi Francelin Charmel Pérez - Não se manifestou. 
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______________________________________________________________________ 
Celso da Costa Carrer 

 
 

 

______________________________________________________________________ 
Adriano Rogerio Bruno Tech 

 
 

 

__________________________________________________________________ 
César Gonçalves de Lima / Ernane José Xavier Costa 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
Kiupssy Francelin Charmel Pérez / Frederico José Souto de Freitas 

 

 
 


