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Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO,
REALIZADA EM 02/04/2018.
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de Reuniões do IC (Sala
53 - IC 2), reuniu-se a CG, sob a Presidência do Prof. Dr. Leandro Aparecido Villas e contando com o
comparecimento dos seguintes Membros: Prof. Dr. Lucas Francisco Wanner e Profª. Drª. Islene Calciolari
Garcia e Esther Luna Colombini (vídeo conferência). O Sr. Presidente inicia a Reunião da CG, com a
seguinte Pauta:

Informes Gerais.
O Prof. Leandro comentou que irá rever a mensagem a ser encaminhada referente a Semana de
Computação - SECOMP, quanto a liberação ou não dos alunos durante o evento.
O Prof. Leandro informou também que conversou com o Professor Jorge Stolfi e ficou definido que a
professora Islene terá 25% na divisão dos pontos e será a responsável pela disciplina/turmas

Expediente:

1 - Edital de vagas olímpicas, competições científicas ou similares. A CG/IC discutiu o assunto e irá
encaminhar uma proposta à Congregação de 04/04/18.

2 - Contagem de carga didática: A CG/IC discutiu o assunto e irá criar um campo na avaliação on-line
onde o aluno poderá preencher o campo confirmando se compareceu no laboratório.

Para aprovação

1 - Ata da Reunião da CG/IC de 05/03/2018.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:25h, para constar, eu, Rosana Aparecida
Longhini de Moraes, lavrei a presente Ata, a qual assino, e informo que a mesma será submetida à
aprovação da Comissão de Graduação do Instituto de Computação.

Campinas, 02 de abril de 2018.

Rosana Aparecida Longhini de Moraes
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