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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 28/04/2021 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos vinte e oito de abril do ano de dois mil e vinte e um, 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 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:

INFORMES GERAIS:

- Está sendo preenchido o questionário do Guia do Estudante, a ser entregue na

próxima sexta-feira. Já foram coletadas a maior parte das informações. Profa. Esther

solicitou à secretaria contatos da CONPEC para levantamento de informações

faltantes.

- Secretaria de Pós-graduação enviou o calendário do PED e novamente é incompatível

com o calendário da graduação. Sobre o processo seletivo PED, foram identificados

alguns problemas no processo; além disso, muitos docentes fazem sugestões todos os

semestres. Sendo assim, será realizada uma reunião sobre o PED com os docentes

para apresentar as normas/limitações do programa e receber sugestões antes da

definição do edital. Ficou marcada para 10/05 às 14h.

- Sobre o PLANES, que ocorrerá na próxima sexta-feira, o Flávio não poderá participar

(será substituído pela Ana) e a profa. Esther não poderá participar da primeira reunião

(prof. Fábio substituirá pela CG).
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- Sobre a mentoria, prof. Esther comentou o status da alocação de alunos e será dado

andamento com comunicação para os participantes nos próximos dias.

EXPEDIENTE:

1) Indicação do Prêmio Ábaco de 2020 (indicação de uma ou mais empresas):

Conforme normas vigentes, será solicitada às empresas ganhadoras de
2020 a sugestão de premiados e posteriormente consultada a CPG.
Ficou definido que a CG irá sugerir à diretoria ficar com a
responsabilidade de indicação de empresa para o ano de 2022, após
discussão de que a diretoria tem uma percepção melhor das empresas
parceiras do Instituto.
Sobre este assunto, profa. Islene comentou que futuramente será necessário

rever os demais prêmios, por conta das implicações das excepcionalidades na

pandemia no cálculo dos CRs.

2) Indicação dos Prêmios de Iniciação Científica de 2020 e 2021:

Será feito um edital para convocação dos alunos concorrentes ao prêmio,
a ser encaminhado pelo prof. Lehilton.

3) Catálogo 2022:

- Proposta de alteração curricular da FEEC (em anexo)
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Profa. Islene comenta que mudanças da FEEC que afetam a grade AA

ainda não foram discutidas na Congregação da FEEC. Sendo assim, todas as

alterações solicitadas afetam somente a habilitação AB.

Após breve discussão, foi verificado um ponto que envolve o IC, com a

inclusão de equivalência entre EA960 e MC732. Será feita uma consulta aos

professores da área (Lucas e DSC), a ser encaminhada pela prof. Islene, para

posterior aprovação da CG.

Foi votada a transferência dos demais itens deste tópico para “Para
Aprovação”, a qual foi aprovada por unanimidade .

PARA APROVAÇÃO:

1) Catálogo 2022

- Disciplina MC202 – Engenharia Física (em anexo)

Profa. Islene explica o histórico de oferecimento da disciplina de MC202

para serviço no primeiro semestre, com abertura de uma turma adicional no

segundo semestre. Quando foi aberto o curso de Engenharia Física e

solicitadas 5 vagas no segundo semestre, foi aceito, por já haver esta turma.

Profa. Islene considera que a mudança de semestralidade, que agora reservará

15 vagas para o curso de Engenharia Física no segundo semestre, não trará

impacto, pois continuará sendo absorvido pela turma extra.
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A CG aprovou a alteração por unanimidade.

- Exclusão das disciplinas MC322, MC346, MC426, MC536, MC358, MC458 e

Inclusão do código MC --- (qualquer MC) - Engenharia Física

Foi discutido que, como entrará como eletiva, não terá impacto. Profa.

Islene levantou as ressalvas caso os alunos solicitem MC001, MC019 e MC020

por alunos deste curso.

A CG aprovou a alteração por unanimidade.

- Inclusão da MC102 com pré-requisito na Disciplina MS 571 (em anexo) - IMECC

A CG aprovou a alteração por unanimidade.

2) Disciplina para os Ingressantes do Vestibular Indígena em 2021 - Ofício 03 –

CCG (em anexo).

Conforme discutido anteriormente, e com o panorama de disciplinas que

os alunos terão de cursar no semestre anterior ao ingresso, será indicada a

disciplina MC001. Alguns apontamentos foram feitos: a concorrência para o

curso 34 foi a segunda maior entre os cursos da UNICAMP, então

provavelmente os alunos virão com uma boa base; a CCG não informou a

necessidade ou não de oferecimento no turno original do curso, no contexto de

pandemia; a FEEC não foi consultada para a aprovação da disciplina para o 34.

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



Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação

Coordenadoria de Graduação

A CG aprovou a indicação da disciplina por unanimidade. Fica como
encaminhamento a verificação do turno da disciplina pela profa. Esther e a
verificação com o prof. Matheus pela profa. Islene.

3) Indicação dos seguintes prêmios de 2020: (em anexo deliberação da

premiação)

Prêmio Babbage - João Gabriel Segato Kruse - RA218615 – curso 34 AB

CP: 0,6901 – CR: 0,9329

Prêmio Pascal - Ian Lorón De Almeida - RA198933 – curso 42

CP: 0,5607 – CR 0,9563

Prêmio Von Neumann - Rafael Figueiredo Prudencio - RA186145 – curso 34 AA

CR: 0,9523

Prêmio Euler - Arthur Pratti Dadalto - RA166858 – curso 42

CR: 0,9668 -
A CG/IC aprovou por unanimidade e encaminha para a próxima reunião a
discussão dos prêmios e certificados baseados em CR.

- Ata:

Reunião CG de Dezembro/2020, realizada no dia 23/12/2020 (em anexo).
A CG/IC aprovou por unanimidade.

Reunião CG de Fevereiro/2021, realizada no dia 10/03/2021 (em anexo)

Aprovado
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A CG/IC aprovou por unanimidade.

Campinas, 28 de Abril de 2021.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Ana Beatriz de Carvalho Kumbis Chinelli
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