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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 26/05/2021 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos vinte e seis de maio 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: 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:

1. Encaminhamento para a Secretaria: consultar a Carolina sobre qual o procedimento

para criar deliberação indicando quórum da CG e formalizar na Congregação.

2. Profa. Esther informa da posição da direção sobre aumento das vagas do vestibular

indígena: como será a primeira experiência do semestre antecipado, será mantido o

número de vagas para esta forma de ingresso. Informa também que será necessário

passar ofício de manutenção de vagas pela Congregação. Fica como encaminhamento

para a Secretaria. Adiciona, após consulta à CCG, que disciplinas indicadas para o

semestre antecipado serão de matrícula obrigatória e deverão obedecer ao turno do

curso. Sendo assim, será aberta turma MC001 noturna (prof. Dahab); MC001 diurna (a

definir, pois Falcão pediu para não dar aula desta disciplina).

3. Prof. Lehilton apresenta o edital de chamada para prêmios de Iniciação Científica e

são discutidos alguns pontos. Fica decidido lançar as duas chamadas simultâneas, de

2020 e 2021 (referentes à 2019 e 2020), com prazo de submissão até 30/06.
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Apresentações serão na primeira semana de Agosto, e caso coincida com a data da

SECOMP, será articulada como parte do evento. A Secretaria vai enviar para

sec-grad/sec-pos/staff e Cristiane para publicação.

4. Prêmio Ábaco

Profa. Esther informa que ainda não teve retorno das empresas e que irá cobrá-las

mais uma vez. Vai encaminhar as indicações, quando as tiver, para a profa. Cecília e

informar que a CG vai acatar a decisão da CPG.

5. Sobre processo seletivo PED, discutido em reunião específica, profa. Esther apresenta

os pontos principais: frente a dificuldade de alocar alunos para as disciplinas

especializadas, notou-se que os professores em geral não iam atrás dos alunos para

estas disciplinas e houve uma percepção de que os alunos tinham receio de se

inscrever nas especializadas. No novo edital, haverá divisão entre disciplinas

especializadas e básicas e será solicitado aos alunos a inscrição em uma disciplina

básica e uma especializada (obrigatoriamente ou será dada preferência ao aluno que o

fizer - a definir). Profa. Esther informa que montará um formulário para envio aos

docentes, solicitando a indicação das atividades que serão realizadas pelos PEDs nas

disciplinas especializadas e indicação de alunos. Após discussão dos presentes, foi

definido que a indicação de preferências ficará aberta até a data das inscrições.

6. Foi feita breve discussão sobre prazos em relação ao horário do 2s2021.

7. Sobre UPA, são alinhadas as datas e dados informes. Feedback será dado após

reunião do prof. Fábio com os voluntários.
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8. Profa. Esther informa que fará chamada na lista dos pós-docs para participação nas

turmas de MC102.

9. Prof. Zanoni seguirá como coordenador de MC102 no 2s2021.

10.Prof. Lehilton atuará como coordenador do PAD no 2s2021 e profa. Esther continuará

coordenando disciplinas de estágio (MC019 a MC041).

EXPEDIENTE:

1) Discussão dos prêmios do ano 2022

- Profa. Esther faz algumas ponderações (necessidade de criar prêmios com

outros critérios além do CR, tendência ao aumento geral do CR por conta da

regra na pandemia, pouca representatividade do CR no futuro) e considera que

a discussão deveria ser feita em reunião com profa. Islene. Prof. Lehilton tem

como ideia o uso do CRP, mas aponta que possivelmente terá pouca

variabilidade por conta do aumento dos CRs. Outro ponto é a dificuldade de

comparar turmas mais antigas, que trarão no CRP o CR de antes da pandemia,

com turmas mais novas. Fica como encaminhamento solicitar à DAC uma lista

de CRs e CRPs por turma para fazer uma análise, assim que acabar o

semestre, e retomar a discussão futuramente.

- informa que ainda não teve retorno das empresas e que irá cobrá-las mais uma

vez. Vai encaminhar as indicações, quando as tiver, para a profa. Cecília e

informar que a CG vai acatar a decisão da CPG.
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2) Equivalência em MC732 e EA960.

Profa. Esther informa que DSC avaliou e aprovou a equivalência.

A CG aprovou a alteração por unanimidade.

Campinas, 26 de Maio de 2021.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Ana Beatriz de Carvalho Kumbis Chinelli
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