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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 28/07/2021 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos vinte e oito de julho 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. Leonardo Montecchi, Prof. Dr. Lehilton Lelis Chaves Pedrosa e aluno Ieremies Vieira da

Fonseca Romero. 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. Inicia o mandato da nova CG.

2. Matrículas em disciplinas estão em andamento. Pedidos no SAveR para

Iniciação Científica poderão ser aceitos sem o termo de bolsa, por conta do

atraso no calendário do PIBIC.

3. Prêmio Ábaco está em andamento com CPG. Fica como encaminhamento para

a secretaria solicitar a alteração da regra referente ao prêmio para a diretoria.

EXPEDIENTE:

4. Discussão da Curricularização da Extensão:

Profa. Esther sugere que o calendário de discussão da

curricularização do IC seja adaptado para poder levar em consideração o
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resultado de reuniões que serão realizadas no segundo semestre, entre

unidades.

Após discussão, ficou estabelecido que na reunião marcada com os

alunos para o dia seguinte, seria feita uma apresentação do levantamento

realizado sobre as extracurriculares existentes no IC e apresentadas as

propostas de como integrar as atividades extensionistas no currículo

(disciplinas de projeto, atividades inter-unidades, aproveitamento de

atividades complementares, oferecimento de disciplinas regulares com

atividades extensionistas, disciplinas de estágio, disciplina no início do

curso).

5. Discussão do Summer Internship (Estágio de Verão):

- Solicitação liberação de CP para estágio no período de inverno:

Foi constatado que não há tempo hábil, por conta do período curto,

quando é descontada a semana de estudos e período de exames.

- Liberação do CP e Summer Internship:

Nos últimos semestres, os estágios de verão têm sido aceitos sem

consultar o CP.

Embora estágios com CP dentro da norma possam ser realizados

com início em datas diversas, os alunos que tiverem CP abaixo do

permitido só devem ser liberados da regra para realizar estágio de verão
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após o término do período de exames. Esta data será sugerida para o

início do programa Summer Internship.

- Aproveitamento da disciplina de estágio

Tendo em vista o estágio de verão e as excepcionalidades da

pandemia, foi discutido que a disciplina de estágio só poderá ser

realizada por alunos que tiverem o CP estabelecido na regra, uma vez

que a disciplina é pensada como parte do projeto pedagógico. Para tanto,

será necessária a alteração das normas de estágio.

Nesta alteração, serão incluídas também um conjunto de regras

para os estágios realizados por alunos de outros Institutos.

* Será encaminhada a revisão das normas que regulam o estágio e a
disciplina de estágio.
* A secretaria informará a Extensão sobre a liberação do CP e prazos para
o Summer e consultará a Carol sobre a possibilidade de unificar as
normas de estágio.

6. Criação de Certificado de Estudos em Inteligência Artificial. (Pedido do prof.

Anderson):

Profa. Esther apresenta um panorama sobre os certificados,

explicando a demanda por este em específico, tendo em vista a

estruturação de grupo de disciplinas da pós na área.
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Foi discutida a necessidade de revisão dos certificados em geral, a

intenção do IC na criação dos certificados (diferencial no mercado de

trabalho, direcionamento do grupo de eletivas que o aluno realiza para

uma determinada área), e o quanto esta intenção está sendo refletida no

interesse dos alunos pelos certificados.

*Será encaminhada a solicitação de atualização dos certificados aos
chefes dos departamentos.
*Será solicitada ao prof. Anderson uma sugestão de conjunto de
disciplinas para o Certificado em questão.

7. Estágio não-remunerado (Pedido do aluno Renan Cyrillo Lima – RA223978 –

curso 2):

A integralização do aluno foi analisada. Levando em consideração

o conjunto de critérios já discutidos para os casos excepcionais, como o

aluno realizou apenas as disciplinas MC102 e MC202, o pedido foi

negado.

A CG negou o pedido. Fica como encaminhamento a comunicação ao
aluno pela secretaria.

8. Conflito de horário de disciplina de projetos (Aluno Érik Soares):

O aluno, formando, apresentou o conflito. Dentre as disciplinas do

grupo de eletivas de projetos que estão sendo oferecidas, MC853 e
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MC855, uma delas coincide com uma disciplina obrigatória (MC558) que

ele realizará, e a outra já foi cursada. Foi discutido que o problema pode

ocorrer com outros alunos por não haver disciplina de projeto noturna.

Será aberta uma turma extra de MC853 (profa. Islene), com duas vagas, na
sexta à noite, caso apareça algum outro caso similar.

9. Recepção dos estudantes indígenas:

Dado o período para realizar atividades de integração com os

estudantes indígenas, de 03 a 09 de agosto, foram discutidos os planos

para a recepção. Pelo número de alunos, o bate-papo será realizado em

um único encontro, com coordenação, diretoria e professores de MC001.

A secretaria combinará tira-dúvidas em separado com os alunos, depois

da primeira semana de ingresso.

Profa. Esther vai contatar a CCG. A Secretaria entrará em contato com o
CACO e com os estudantes.

PARA APROVAÇÃO:

10. Summer Internship (estágio de verão): que os estágios sejam permitido sem

o CP. https://ic.unicamp.br/wp-content/upl9oads/2019/11/004_2016_Estagio.pdf
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Feita a ressalva na discussão, de que a permissão trata da realização do

estágio, e não da disciplina de estágio.

A CG aprovou a alteração por unanimidade.

11. Criação de Certificado de Estudos em Inteligência Artificial. (Pedido do prof.

Anderson):

O pedido foi retirado de pauta, com unanimidade.

12. Ata - Reunião CG de Abril/2021, realizada no dia 28/04/2021:

A CG aprovou a alteração por unanimidade.

13. Ata - Reunião CG de Maio/2021, realizada no dia 26/05/2021:

A CG aprovou a alteração por unanimidade.

Campinas, 16 de setembro de 2021.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Ana Beatriz de Carvalho Kumbis Chinelli
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