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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO, 

REALIZADA EM 03/09/2018. 

 
Aos três dias do mês de setembro 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, Profª. Drª. Islene Calciolari Garcia, Profª. Drª. Esther Luna Colombini e o 

representante discente Francisco Namias Vicente (Curso 34). O Sr. Presidente inicia a Reunião 

da CG, com a seguinte Pauta: 

 

Aprovação: 

 

1 - Ata da Reunião da CG de 06/08/18: A CG aprovou a referida ata por unanimidade. 

 

2 - Indicações de docente e alunos de graduação do IC para as premiações internas 

referentes a 2017: A CG aprovou as indicações abaixo por unanimidade. As indicações 

serão encaminhadas via ofício à reunião da Congregação do IC de outubro/2018, para 

homologação. 

Regras de Premiações do IC: 

http://www.ic.unicamp.br/sites/default/files/2017-06/Regimento%20Premiação%20-

%20Delib%20115-2015%20-atualizado.pdf 

Lista dos agraciados anteriores: 

http://www.ic.unicamp.br/sobre/institucional/premios/listacompleta 

Prêmio 2017 Agraciado Indicação Explicação 

Excelência Didática 

(Votação on line: 
Sistema do Wilson): 
A CG/IC em sua 
reunião mensal, 
com participação 
dos membros 
docentes e 
discentes, somente 
homologa a votação 
online. 

CPG/CG 

A escolha do docente que 
receberá o Prêmio será 
realizada por votação on-line. O 
docente que obtiver o maior 
número de votos será o 
vencedor.  

http://www.ic.unicamp.br/sites/default/files/2017-06/Regimento%20Premiação%20-%20Delib%20115-2015%20-atualizado.pdf
http://www.ic.unicamp.br/sites/default/files/2017-06/Regimento%20Premiação%20-%20Delib%20115-2015%20-atualizado.pdf
http://www.ic.unicamp.br/sobre/institucional/premios/listacompleta
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Babbage 

Leandro 
Nascimento 
Gonçalves de 
Araújo 

CG 

Aluno do curso de Engenharia 
da Computação, que 
apresentou o melhor 
desempenho em aula dentre 
aqueles com um coeficiente de 
progressão entre [0,50 e 0,70]. 

Pascal 
Leila Pompeu 
Zwanzigen 

CG 

Aluno do curso de Bacharelado 
em Ciência da Computação do 
Instituto, que apresentou o 
melhor desempenho em aula 
dentre aqueles com um 
coeficiente de progressão entre 
[0,50 e 0,70]. 

Von Neumann 
Allan Sapucaia 
Barboza 

CG 

Aluno do curso de Engenharia 
da Computação, que 
apresentou o melhor 
desempenho em aula dentre 
aqueles concluintes durante o 
ano letivo. 

Euler Raíssa Lima Nucci CG 

Aluno do curso de Ciência da 
Computação, que apresentou o 
melhor desempenho em aula 
dentre aqueles concluintes 
durante o ano letivo. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10:30 h, para constar, eu, Daniel 

de Jesus Capeleto, 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, 03 de setembro de 2018. 

 
 
 
Daniel de Jesus Capeleto  
 


