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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE 

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 23/09/2020 (VIDEOCONFERÊNCIA). 

 

Aos vinte e três de setembro 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 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: 

 

- Vagas Indígenas 

 

1) Validade da reunião passada 

Dado que não havia representante discente eleito, foi considerada válida, assim como 

a deliberação sobre vagas indígenas na data. 

2) Contextualização 

Na reunião da CCG passada, foi sugerido que o edital de vagas indígenas fosse 

modificado para que no próximo ingresso os alunos entrassem um semestre antes (2º 

semestre) para realizarem um conjunto de disciplinas gerais e serem inseridos em 

algumas atividades do curso, iniciando as atividades regulares no semestre 

subsequente. 

Dado ainda que já foi deliberado pela reunião CG/IC de 26/08/2020 anterior a 

indicação de 2 vagas extras para o curso 34 e 2 para o 42, e que o IC é a única 
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unidade que não possui vagas indígenas, a discussão versará sobre como será o 

semestre de preparação e encaminhamentos necessários. 

3) MC001 

Incluir os ingressantes por vestibular indígena no curso MC001, do PROFIS, que é 

oferecido no 2º semestre, para ajudar na inserção no ambiente universitário além de 

possibilitar um primeiro contato com o curso. 

4) Tutoria  

Através da tutoria, fazer atividades mais voltadas para programação, com atividades 

mais direcionadas. Além de ajudar a integrar nas atividades da comunidade 

(seminários, etc). Uma possibilidade é criar uma disciplina relacionada com a tutoria. 

A ideia seria um tutor docente e um discente. 

5) Verificação com outras engenharias 

Conversar com pessoal das Engenharias como está sendo o processo, para 

conseguir desenvolver um programa mais específico considerando as necessidades 

dos ingressantes indígenas. 

6) Formalizar tutoria 

Criar disciplina para formalizar tutoria docente, possivelmente uma disciplina AM 

(professor Lehilton levantou a ressalva de que para disciplina AM tem a necessidade 

de ser multidisciplinar). Possivelmente atribuir bolsa PED/PAD voltada para a tutoria. 

7) Encaminhamento formal 

Dado que já foi votado na reunião anterior, serão encaminhados documentos à 

Congregação do IC e da FEEC de que foram aprovadas 2 vagas extras para Ciência e 

sugerir 2 vagas para Engenharia. Foi levantada a possibilidade de não dar tempo na 

CG da FEEC. 
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- Discussão sobre os prêmios internos do Instituto de Computação indicados pela CG: 

Prêmios Babbage, Pascal, Von Neumann, Euler, Iniciação Científica e Excelência Didática. 

 

1) Prêmio de Iniciação Científica 

Dado que a CG não é responsável formal pelo prêmio de Iniciação Científica, mas 

sempre é cobrada por isso, será encaminhada à Congregação um pedido para mudar 

a deliberação referente ao prêmio, atribuindo a responsabilidade à CG e 

desvinculando-o do WTD. 

Será discutido posteriormente o formato, sendo informado na norma apenas que será 

formada uma comissão para avaliar os melhores trabalhos. 

2) Prêmios de IC 2019 e 2020 

Dado que WTD não premiou iniciação científica em 2019, será solicitada à 

Congregação a autorização para realizar esta premiação de forma retroativa. 

A depender do número de inscritos, a ideia é que a avaliação dos dois anos sejam 

feitas concomitantemente (abrir inscrição junto e usar mesma comissão). Será 

discutido depois da aprovação na Congregação. 

 

3) Prêmios de Excelência Didática 

Como não haverá avaliação da Comvest neste ano, fica prejudicado o prêmio e os 

pareceres da CG nos RADs. Por ausência de dados, será solicitado à Congregação a 

suspensão da premiação do prêmio referente à 2020.  
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Fica como encaminhamento de longo prazo repensar o uso dos dados da Comvest 

para o prêmio e pareceres, além de repensar a condução do prêmio, dada a baixa 

participação dos alunos. 

4) Prêmios por CR 

Foi iniciada uma discussão sobre o fato dos prêmios do IC terem como único critério 

o  CR, para pensar como mostrar aos alunos outras atividades (extensão, pesquisa) 

que o Instituto olha e valoriza. Uma ideia foi fazer uma consulta com os próprios 

alunos sobre o que gostariam que fosse valorizado. Ficou como encaminhamento 

continuar esta discussão posteriormente. 

 

Para Aprovação: 

 

Não haviam itens para aprovação. 

 

Informes: 

 

- O IQ questionou se as atividades do IC serão feitas de forma totalmente remota neste 

semestre. Fica como encaminhamento a solicitação para a diretoria da publicação desta 

informação no site, para que fique formalizada e possa ser indicada caso solicitada. 

- Flávio perguntou sobre o status do Prêmio Ábaco: Profª Esther encaminhou para CPG e 

vai contatar a profª Cecília para dar andamento. 

- Flávio levantou que a próxima reunião coincide como feriado do dia 28/10. Foi decidida a 

mudança da data da próxima reunião para o dia 26/10, de manhã. 
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- Profª. Islene levantou se os alunos que conseguiram a matrícula na alteração serão 

automaticamente incluídos no Google Classroom. Fica como encaminhamento para a 

Secretaria verificar com o GGTE e enviar um comunicado informativo para os docentes. 

- Foram discutidos alguns problemas pontuais do período de alteração de matrícula. 

- Foram discutidas algumas questões sobre estágio durante o período da pandemia, 

levando em consideração as aulas remotas e horários conflitantes. 

 

Campinas, 23 de Setembro de 2020. 

Ana Beatriz  de Carvalho Kumbis Cinelli 

Flávio Romeu Luzia 

 

 
 
 


