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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 23/12/2020 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos vinte e três de dezembro 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, Prof.

Dr. Fábio Luiz Usberti, Prof. Dr. Lehilton Lelis Chaves Pedrosa e Christian Queiroz de Cordeiro

de Sousa. Estiveram presentes, ainda, os funcionários da Secretaria de Graduação, Flávio

Romeu Luzia (Secretário). A Sra. Presidente inicia a Reunião da CG, com a seguinte Pauta:

Expediente:

- Atividades síncronas de avaliação durante o semestre à distância (Solicitação do Discente

Christian)

Christian relata situações ocorridas em disciplinas, nas quais docentes realizaram atividades

síncronas e com pouco tempo para elaboração, esboçando a preocupação com alunos que

não podem realizar as atividades por não poderem estar presentes ou terem problemas com

a conectividade. Pergunta sobre possibilidades de atuação nestes casos, uma vez que a

reitoria não determinou essas regras de forma inequívoca.

Profa. Esther esclarece que não existe resolução da Universidade proibindo as atividades

síncronas, conforme foi discutido na reunião de avaliação de curso. Informa que o IC fez uma

recomendação para os docentes: se o aluno não for prejudicado pela atividade síncrona, ela

não é proibida, mas caso sejam prejudicados, é recomendado que o docente ofereça uma

alternativa. Questiona se o aluno quer trazer de algum caso especificamente. Reforça que a
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recomendação será mantida para este semestre e oferece como opção que os casos sejam

levados para a CCG.

Prof. Fábio informa que assim como foi discutido na avaliação de curso, os alunos que se

sentirem prejudicados podem entrar com recurso junto à CG, que será analisado.

Prof. Esther informa também que não houve nenhum relato em particular de aluno que se

sentiu prejudicado.

Christian esclarece que desde a avaliação do curso houve apenas uma reclamação neste

sentido, em relação à uma disciplina do IMECC, para o qual o CACO orientou a abertura de

recurso. Reforça que seria interessante levar para a CCG, pois frente ao recurso feito junto à

CG do IMECC, a única solução oferecida foi o aluno realizar a prova substitutiva, que

contemplaria toda a disciplina.

Profa. Esther informa que a CG/IC já está ciente deste caso.

- Reformulação de EC / ampliação de vagas CC (Solicitação do Discente Christian)

Christian questiona sobre a possibilidade de abrir novas vagas no curso de Ciência da

Computação e indica que gostaria que este debate fosse iniciado. Argumenta sobre a alta

demanda pelo curso, por conta da empregabilidade na área, pelo fato de ser noturno e

também pela migração de alunos da EC para CC, muitas vezes sem sucesso. Pergunta aos

professores a posição do Instituto sobre isso e quais fatores seriam necessários para

viabilizar a abertura de mais vagas.
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Profa. Esther informa que em relação à abertura de novas vagas, a questão de contratação

de docentes é um problema, mas não o único. Há também a questão da infraestrutura física,

pois há apenas um laboratório com 60 vagas e o restante com 33; sendo assim o IC já estaria

trabalhando no limite.

Profa. Islene informa que em termos de verbas, também há a questão da permanência

estudantil - estas verbas também têm que estar previstas. Observa que quando um aluno da

EC migra para a CC pelo vestibular, o aluno é alocado em uma turma anterior a do ingresso,

liberando a vaga do vestibular. Ressalta que de fato há um problema de evasão difícil de

interpretar, na EC.

Profa. Esther diz que em relação à reforma curricular, algumas informações tem que ser

atualizadas, processo que já foi iniciado por comissão destinada a isso. Informa que não

conseguiu encontrar nas diretrizes curriculares algo que amarrasse o curso 42 às disciplinas

de física experimental, mas elas teriam que ser substituídas por disciplinas que trabalhassem

os métodos que são tratados nas disciplinas. Informa que conforme a análise do estado atual

do curso for realizada, podem ser trazidos alguns elementos para servirem a esta discussão.

Comenta sobre o processo em curso na Engenharia, de discussão, e questiona profa. Islene

sobre mudanças deste tipo no 34.

Profa. Islene informa que não lembra de discussão específica sobre este ponto (físicas

experimentais) e que será formado futuramente um GT das Engenharias para pensar as

novas diretrizes, talvez estabelecendo inclusive um núcleo comum, o que poderia complicar

ainda mais a retirada destas disciplinas.

Prof. Lehilton e Profa. Esther solicitam o envio de relatório da FEEC.
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Profa. Esther informa que fará um levantamento estatístico dos últimos dois anos, a partir dos

materiais disponíveis, para uso em discussões posteriores. Reforça o comentário da profa.

Islene em relação às engenharias, de que ficará mais complicado com a criação de núcleo

comum.

Chrstian comenta que não sabia do aproveitamento de vagas na CC de alunos que migram

da EC. Questiona se a CCG vai publicar sobre este GT das engenharias, pois envolveria uma

discussão mais ampla com os estudantes das engenharias e outros centros acadêmicos.

Profa. Islene comenta que Marco do GGTE ficou responsável por comunicar todo o grupo por

e-mail sobre este assunto, mas que ainda não havia recebido. Diz que a ideia de ter

representações dos alunos pode ser colocada e que acredita que seria o correto.

- Discussão sobre Elaboração do Horário e Planejamento de Oferecimento para 01S2021.

Profa Esther informa o aluno Christian que o horário será publicado em breve; que todas as

disciplinas previstas foram oferecidas; que os casos específicos que causaram problemas

nos semestres anteriores foram tratados pela CG, visando a não repetição de erros. Informa

que serão oferecidas 15 eletivas, sem contar as eletivas de projetos. Solicita ao Christian que

seja analisado por parte dos alunos. Informa que MC658 e disciplina de paradigmas serão

oferecidas e que 3 disciplinas de projetos foram colocadas no primeiro semestre.

Profa Esther encerra a reunião da CG, para discussão dos presentes das últimas pendências

referentes ao horário, para sua publicação no dia seguinte.
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Para Aprovação:

- Ata da Reunião da CG do dia 23/09/2020

A CG/IC aprovou por unanimidade.

- Ata da Reunião da CG do dia 26/10/2020

A CG/IC aprovou por unanimidade.

Informes Gerais:

- Não foram feitos informes.

Campinas, 21 de Abril de 2020.

Flávio Romeu Luzia

Secretário de Graduação

Redigida por: Ana Beatriz de Carvalho Kumbis Chinelli
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