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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE 

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 24/06/2020 (VIDEOCONFERÊNCIA). 

 

Aos vinte e quatro de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, através do Google Meet, 

reuniu-se a CG, sob a Presidência da Profª. Drª. Esther Luna Colombini e contando com o 

comparecimento dos seguintes Membros da CG: Prof. Dr. Fábio Luiz Usberti, Profª. Drª. 

Islene Calciolari Garcia, Prof. Dr. Lehilton Lelis Chaves Pedrosa, representante discente Erik 

Soares (curso 42 – Ciência da Computação). Estiveram presentes, ainda, os funcionários da 

Secretaria de Graduação, Flávio Romeu Luzia (Secretário) e Ana Beatriz. A Sra. Presidente 

inicia a Reunião da CG, com a seguinte Pauta: 

 

Expediente: 

- Formulário de acompanhamento do semestre 

 

Encaminhar um formulário de acompanhamento do semestre para alunos e docentes. 

O professor Fábio encaminhará uma sugestão de formulário para alunos à CG. Realizar 

reunião com os docentes sobre o 1º semestre de 2020, para pautar as novas diretrizes 

da CG para o 2º semestre de 2020. 

 

- Discussão sobre o horário do 2º semestre de 2020 

 

1) Reestruturação MC102: 

 

Considerando que o próximo semestre será predominantemente online, não 

havendo limites físicos para salas de aula, a CG decide reestruturar MC102, 

pensando os atendimentos e limitações dos docentes. Em relação às atividades 

de PEDs, será discutido com o professor Zanoni, novo coordenador de MC102. 
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2) MC358: 

 

Considerando possível afastamento de saúde da professora Cristiane Campos, 

pensar novo professor para disciplina no 2s2020. 

 

3)  MC921: 

 

A CG acompanhará o processo de contratação do novo docente (Hervé), mas 

consultará prof. Guido sobre oferecimento da disciplina no 2s2020. 

 

4) Chamada para pós-doc: 

 

A CG decide por uma nova chamada aos pós-docs para dar aulas em disciplinas 

do 2s2020. 

 

5) Carga didática  

 

A CG pensará mudança nos requisitos de carga didática para o período não 

presencial, para garantir aos alunos a disponibilidade de horários de 

atendimento com os docentes. 

 

 6) Demais disciplinas 

 

Pensar disciplinas que terão aumento de demanda no 2s2020 e conversar com 

os docentes responsáveis. 
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- Organização do conteúdo sobre certificados de estudo  

 

Verificar quais certificados estão sendo viáveis aos alunos, dada a regularidade ou não 

do oferecimento das disciplinas que o compõe. Solicitar aos departamentos 

responsáveis um vídeo explicativo sobre os certificados, para colocar na página da CG. 

 

- Reestruturação do Programa de Estágio Docente 

 

Seguindo diretrizes da GR 71/2020, a CG encaminhará a constituição de uma comissão 

formal, contando com representante da CG, CPG e discente.  

 

- Teste de Proficiência 

 

A CG decide pela aplicação remota dos testes de proficiência. A secretaria 

encaminhará lembrete sobre a data da inscrição nos testes de proficiência, alertando 

sobre a aplicação remota. Serão mantidas preventivamente as reservas de salas para 

os testes.  

 

Para Aprovação: 

 - Ata do dia 31/03/2020. 

A CG/IC aprovou por unanimidade (representante discente se ausentou na hora da 

votação). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Universidade Estadual de Campinas 

Instituto de Computação 

Coordenadoria de Graduação 

 

 

Instituto de Computação - UNICAMP 
Av. Albert Einstein, 1251 - 13083-852 - Campinas/SP - Brasil 

Tel: (19) 3521-5845 - Fax: (19) 3521-5847 
E-mail: cg@ic.unicamp.br 

 

 

Informes: 

 

- Profª Esther informou o recebimento de 5 trancamentos de semestre de alunos do curso de Ciência 

da Computação, ao qual o Flávio adicionou a informação do recebimento de 8 trancamentos do curso 

34 – Engenharia de Computação, sem discriminação entre modalidade AX, AA e AB. Fica como 

encaminhamento para a Secretaria a confirmação destes números e levantamento dos números do 

semestre passado, para fins de comparação. 

 

- Profª. Esther fez relato sobre últimas reuniões da CCG, ressaltando as dificuldades de decisão e 

interpretação das GRs lançadas no contexto da pandemia de Covid19. Sugeriu um o envio de um 

informe para os alunos com explicações sobre as GRs e CEPEs, a ser enviado antes de 15/07 (data 

limite para desistência de matrícula em disciplinas), sendo antes validado pela CCG. Destacou a 

Deliberação CEPE-A-004/2020, sobre o processo ativo de exclusão de disciplinas realizadas no 1º 

semestre de 2020 no cálculo do Coeficiente de Rendimento. Sobre a exclusão, a profª Islene 

comentou que a exclusão do CR não exclui a disciplina do histórico do aluno. Profª Esther informa que 

este ponto ainda está em discussão na CCG. O informe fica como encaminhamento a ser dado pela 

profª Esther. 

 

- Profª Esther comunicou a diminuição de reclamações de alunos em relação a disciplinas que foram 

citadas na avaliação de curso, porém houve ampla desistência de matrícula na disciplina MC504 - os 

alunos não sentiram grandes mudanças apesar dos esforços. Comentou sobre abertura de 

proficiência para esta disciplina para o próximo semestre. 

 

- Ainda em relação às decisões da CCG, a profª Esther informou sobre última GR votada, que 

possibilitará aos docentes a atribuições de conceitos Suficiente/Insuficiente nas disciplinas do 1º 

semestre de 2020 (não entram no cálculo do Coeficiente de Rendimento). Além disso, haverá 

possibilidade de aplicação do conceito Incompleto, para as disciplinas que tiverem pendências 

práticas ou presenciais, mediante aprovação da CG. Esclareceu aos demais que caso decida desta 

maneira, o professor terá de utilizar os conceitos para toda a turma, não individualmente. A CG 

decidiu lidar com as demandas dos professores para uso dos conceitos conforme cheguem à CG. Foi 

consenso que o conceito Incompleto não se aplica à realidade do IC. 
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- Profª Islene traz informes sobre a COMVEST, avisando que estão considerando a transformação de 

vagas olímpicas e indígenas em vagas extras, o que terá impacto de 9 vagas no curso 34. 

 

 

 

Campinas, 24 de Junho de 2020. 

 

Flávio Romeu Luzia 
 

 
 
 
 


