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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 26/10/2020 (VIDEOCONFERÊNCIA).
Aos vinte e seis de outubro 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: Profª. Drª. Islene Calciolari Garcia e
Prof. Dr. Lehilton Lelis Chaves Pedrosa. 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:
- Discussão sobre Elaboração do Horário e Planejamento de Oferecimento para 01S2021.

1) Limitação física das salas

Fazer um horário preliminar considerando as estruturas físicas das salas, mas
informar que poderão haver mudanças dependendo do modelo a ser seguido
(presencial ou remoto). Por conta da alocação de salas, laboratórios e PADs/PEDs,
para a continuidade da discussão fica como encaminhamento a verificação com a
DAC se o horário poderá ser confeccionado sem alocação de salas.

2) Semestre remoto ou não

Foi discutido que mesmo que libere o retorno de 100% dos alunos a estrutura não
está adaptada para distanciamento social. Uma possibilidade levantada, no caso do
retorno presencial, é de manter os laboratórios de forma remota. Assim como manter
disciplinas ministradas por docentes em grupo de risco para COVID19 de forma
remota. No caso do 1s2021 ser remoto ou com laboratórios remotos, consultar o prof.
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Zanoni se está de acordo com repetir a estrutura que foi adotada no 2s2020 para
MC102; assim como cada grupo de professores das disciplinas para verificar se a
condução poderá ser a mesma.

3) MC404

A distribuição dos laboratórios de MC404 às segundas, quartas e sextas é algo
incômodo para os docentes, e causado pelas limitações físicas das salas e conflitos
de horários com MC102 (não havendo então, um laboratório com 120 vagas). Foi
levantada a possibilidade de resolução deste conflito no caso de semestre
inteiramente remoto ou com laboratórios remotos, ficando também pendente a
depender da resposta da DAC ao ponto 1.

4) Formulário

Ajustar o formulário para envio com os horários deste semestre. Considerando as
reclamações dos docentes sobre o formulário da pós, será sugerido à pós explicar no
texto quais são as disciplinas preferenciais/básicas, porém deixando mais livre, sem
aparentar ser obrigatório escolher as disciplinas preferenciais e colocando todo o rol
de disciplinas nas opções.

5) Relatório de demanda

Foi constatado que MC921 e redes estão com demanda alta. Também MC732 e
Projetos, mas nenhuma demanda está fora do padrão.
6) MC658
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Caso tenha professor disposto, terá de ser oferecida, dado que há 32 alunos
defasados e 1 em fase precisando da disciplina. Possivelmente o prof. Flávio poderá
oferecer, pois volta de licença. Será colocado um asterisco no formulário.

7) MC733

Há 7 alunos defasados e 1 fase.

8) Encaminhamentos finais

Ficou encaminhado que o formulário será enviado até dia 06/11 para os docentes;
aguardar a resposta da DAC/Dejanira para possivelmente contatar os docentes de
disciplinas com laboratório e tentar elaborar uma prévia de horário ao longo da
semana.

Para Aprovação:
- Não haviam itens para aprovação.
Informes:

- Profª. Esther informa a solicitação de parecer para licença sabática do prof. Buzatto. Profª
Islene faz alguns apontamentos, dentre eles, que ele não está numa área crítica. Profª
Esther comenta que a área mais crítica é a do prof. Hervé, contratado recentemente. Como
se trata de um direito do docente, foi discutido que será feito um relato sobre o impacto da
carga didática, ao invés de dar uma resposta positiva ou negativa. Foram feitos comentários
sobre o prazo curto que foi dado para atender o pedido. Fica como encaminhamento para a
profª. Esther.
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- Profª. Islene informa que o curso de Engenharia de Computação também recebeu nota 5
do Guia do Estudante.

- Profª. Esther levanta a questão da mudança do feriado de 28/10 (quarta-feira) para 30/10
(sexta-feira). Profª. Islene comenta que ficará disponível para atendimentos e isso poderia
ser feito por outros docentes. Profª Esther comenta que o prof. Leandro terá um convidado
internacional na sexta e o evento poderá ser mantido, desde que não ocorra atividade com
nota no dia. Profª. Esther comenta que deixará atividade pronta para os alunos pois terá de
se ausentar na quarta.

- Profª Islene informa que a Engenharia de Computação ficou com nota 5 no ENADE, sendo
o próximo passo o envio de uma autodeclaração dizendo que o curso está de acordo com
as DCNs. Levanta ainda que o prof. Matheus (FEEC) recebeu um e-mail do EA2/PRG
dizendo que o curso não está de acordo com as DCNs porque retirou a disciplina de
Fenômenos de Transporte. Outra diretriz possível além de Fenômenos de Transporte seria
colocar uma disciplina de Controle no 34. Como as diretrizes da Engenharia ficaram menos
rígidas, profª Esther levanta a possibilidade da disciplina de FT estar contida em outra do
programa. Fica como encaminhamento verificar o histórico da retirada da disciplina. Profª
Islene vai enviar um relatório mais detalhado sobre a situação para que todos possam
opinar.

- Profª Islene informa sobre curso de Engenharia Física. O curso não está no
Remanejamento Interno, pois é destinado a alunos do cursão que já fizeram um bloco de
disciplinas. Mesmo assim, querem criar um mecanismo para ocupar vagas ociosas que
eventualmente ocorrem, sem exigir as disciplinas. Foi solicitada a autorização para que os
alunos da Engenharia da Computação possam participar do processo, porém algumas
críticas foram levantadas pela profª Islene ao processo (usa CR, e não CRP em desacordo
com Regimento Geral e prioriza alunos de outras unidades em detrimento de aluno do
cursão). Ninguém foi contra a autorização, profa. Islene vai conversar com a responsável e
ponderar se leva também as críticas.
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- Profª Esther comenta sobre aluno do prof. Nelson que descobriu que está com uma
doença grave, mas quer continuar o semestre. Prof. Lehilton comenta que pelo regimento o
professor pode dar um plano alternativo. Profª Islene informa que estudos domiciliares
precisam passar pela DAC, mas não se aplicam neste semestre, então não haveria uma
forma de estar resguardado pelo regimento. Profa. Esther vai responder ao prof. Nelson
dando liberdade para que realize um planejamento particular com aluno e abra as exceções
que achar necessárias, que será apoiado pela CG quanto aos prazos e inserção de nota.

- Profª. Esther comenta da solicitação de matrícula fora do prazo do aluno Christian, que foi
aprovado pela professora Christiane para realizar a disciplina, mas não em tempo hábil para
o processamento da matrícula. Flávio comenta sobre o rigor da DAC com recursos. Profª
Islene comenta que a informação de que a matrícula só vai até um certo horário não é
pública para os docentes, o que acarretou na confusão. Ficou decidido o envio de ofício,
que será encaminhado pela Profª. Esther, incluindo a crítica à DAC em relação ao horário. A
Profª. verificará antes como foi o pedido de recurso do aluno, para fazer um ofício coerente.

- Flávio informa que foi solicitado o cadastro dos novos PADs para a PRG e a pendência
será resolvida até quarta-feira pela Marcela.

- Profa. Islene comenta sobre lista de espera do PED. Ficou decidido passar para o Wilson
a situação do aluno Ciro, que será encaminhado pela professora Islene.

- Profª. Esther comenta, para ciência de todos, que os e-mails não estão sendo disparados
para os pareceristas do RAD quando são atribuídos. Os e-mails são disparados somente
depois que o prazo de envio já expirou. Fica como encaminhamento para a Secretaria
comentar sobre isso com a Vera.
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Campinas, 26 de Outubro de 2020.

Ana Beatriz de Carvalho Kumbis Cinelli
Flávio Romeu Luzia
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