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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 23/06/2021 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos vinte e três de junho 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. Profa. Esther informa sobre o andamento da curricularização da extensão, que está

sendo tratada pelos professores Esther, Breno, Lucas e Lehilton. Um levantamento

será feito junto à comunidade do IC sobre as atividades de extensão que já são

realizadas. Ocorrerá uma reunião com os alunos. Nas próximas três congregações

será levada proposta de curricularização da extensão para discussão e aprovação. A

professora detalhou que na proposta preliminar discutida, para os 24 créditos de

extensão necessários, serão incluídas disciplinas com atividades de extensão no grupo

de créditos de projetos, além da criação de disciplinas nas quais diversas experiências

de extensão poderão ser aproveitadas. Outra ideia foi incluir uma atividade

extensionista no início do curso (por volta do 4º semestre).

2. Prof. Fábio informa sobre o planejamento da UPA.
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3. Secretaria faz informes sobre catálogo de 2022 e horário 2022 (finalizados no SIGA),

andamento do teste de proficiência, PAD e PED.

4. Profa. Esther comenta sobre levantamento do CIEE no qual estagiários passaram a

ser os provedores das famílias no período de pandemia. Após discussão, professores

acordaram em adotar uma postura de excepcionalidade em relação à aprovação de

estágios fora da regra neste período, mantendo ainda a necessidade de solicitar

autorização. Fica como encaminhamento posteriormente analisar como foi o

desempenho dos alunos neste período, para auxiliar as políticas em relação a estágio.

EXPEDIENTE:

5. Substituição das disciplinas QG111 e QG122 pela disciplina QG101 – Química I

Catálogos de Graduação 2023.

Não houve nenhuma discordância em relação à substituição. Não há

necessidade neste momento de aprovação sobre o ponto.

Será sinalizado ao IQ a concordância, para darem andamento
internamente.

6. Pedido de avaliação de equivalência de ME323/ME414 (Alunos do Centro Acadêmico

da ECA).

Profa. Esther informa que os alunos de Engenharia de Controle e Automação desejam

fazer disciplinas optativas do IC e não possuem o pré-requisito ME323. Como realizam
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outra disciplina de estatística (ME414), solicitaram a inclusão desta como pré-requisito

possível.

Fica como encaminhamento para a Profa. Esther verificar com os professores
das disciplinas optativas em questão.

7. Discussão o levantamento de prioridades da graduação de contratação de professores

- Profa. Esther apresenta o estudo anterior feito para as contratações, levando

em consideração vagas nas disciplinas, pontos de carga didática utilizados em

cada disciplina, disponibilidade dos docentes (regimes de trabalho,

afastamentos e data de aposentadoria).

- Disciplinas especializadas obrigatórias:

- Pensando numa janela de 5 anos, foi identificado um grupo de disciplinas

obrigatórias com situação mais crítica - banco de dados, engenharia de

software e HC (MC536, MC426 e MC750)

- Disciplinas eletivas:

- Foi pontuado que há um concurso em andamento na área de Criptografia

e Segurança.

- Foi identificado que no catálogo atual, parte significativa da lista de

eletórias é oferecida pelo DSI (Verificação Validação e Testes de

Software, Processamento de Linguagens Naturais, Visão Computacional).

Foi discutida a possibilidade de revisão do catálogo para incluir disciplinas

eletivas de outros departamentos no grupo, o que modificaria o perfil da

necessidade de contratação futura.
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- Foi discutida a necessidade ou não de verificar a questão pela ótica da

demanda dos alunos, sobretudo por conta dos horários dos

oferecimentos.

Fica como encaminhamento a atualização do levantamento de
necessidades de contratação pelos membros da CG e posterior escrita do
parecer para envio à Congregação.

PARA APROVAÇÃO:

8. Ata da Reunião da CG - Abril/2021 do dia 28/04/2021.

A aprovação do item foi retirada de pauta, com unanimidade.

9. Votação do levantamento de prioridades da graduação de contratação de professores.

A aprovação do item foi retirada de pauta, com unanimidade.

Campinas, 09 de setembro de 2021.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Ana Beatriz de Carvalho Kumbis Chinelli
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