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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 22/09/2021 (VIDEOCONFERÊNCIA).
Aos vinte e dois de setembro 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. Draª. Islene
Calciolari Garcia, Profº. Drº. Leonardo Montecchi e Profº. Drº. Lehilton Lelis Chaves
Pedrosa. Estiveram presentes ainda, o representante discente Ieremies Vieira da Fonseca
Romero e os funcionários da Secretaria de Graduação, Flávio Romeu Luzia (Secretário),
Ana Beatriz e Denise Traldi. A Sra. Presidente inicia a Reunião da CG, com a seguinte
Pauta:
INFORMES GERAIS:
1. Colação de grau dos alunos do 2º semestre de 2021:
- Flávio informa que fez um ofício para o CDC reservando a data de 22/02/2022 para a
colação de grau presencial (ou virtual) dos formandos do segundo semestre de 2021 e a
FEEC fez a mesma reserva para o dia 04/03/2022. Serão aproximadamente 68 formandos.
O CDC vai fazer uma reunião interna no mês de Outubro para definir os protocolos para os
eventos presenciais.
- Esther sugere que o evento seja realizado no dia 22/02/2022 no período da tarde e que,
independente da data e se for presencial ou virtual, é importante que nos preparemos para
fazer a transmissão da cerimônia ao vivo pelo Youtube.
2. Edital de ensino FAEPEX:
- Profa. Esther informa que submeteu a proposta (via verba FAEPEX) solicitando a criação da
sala multimeios e que foi feita uma especificação financeira e técnica. A proposta é de
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adequação de uma das nossas salas de aula para transformar em sala multimeios, por isso
foram solicitadas apenas mesas e dependendo do valor aprovado será feito o planejamento.
3. ENADE:
- Profª Esther informa que fez o cadastro dos alunos. Foi criado um grupo de whatsapp para a
melhor comunicação. Todos os alunos que pediram a troca de sede foram trocados com
sucesso. A CCG vai enviar as instruções sobre os próximos passos. Os alunos têm até início
de Novembro/21 para responder o questionário e após esse prazo abre para as
Coordenações de Curso atuarem.
EXPEDIENTE:
4. Alteração das resoluções de Estágio:
-

Profª Esther sugere manter as duas deliberações de estágio separadas. Foram feitas

modificações nas Resoluções CG/IC nº 04/2016 e CG/IC nº 02/2017 e foram criadas duas
novas Resoluções.
- Profª Esther sugere que os documentos sejam conferidos novamente por todos os membros
e que a aprovação seja transferida para a próxima reunião da CG.
5. Criação das disciplinas de Aprendizado de Máquina:
- Profª. Esther informa que conversou com os membros do DSI e a ideia foi criar as seis
disciplinas de Aprendizado de Máquina mantendo os mesmos pré-requisitos que já temos
para as disciplinas de I.A. e Aprendizado de Máquina (MC322, ME323 e MA327). Inclusive
foram mantidos os mesmos conteúdos das disciplinas já existentes na pós-graduação, com
exceção da última disciplina que agora está com o nome Aprendizado por Reforço. A
proposta é que as disciplinas entrem no bloco das eletivas quatro.
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- Ficou combinado que vai ser conversado com a pós-graduação no momento de montar a
estrutura dos horários, a fim de garantir que as disciplinas sejam oferecidas no formato ideal
para os alunos.
6. Reformulação na proposta do certificado de IA:
- Profª. Esther informa que serão necessários 24 créditos para obter o certificado de IA.
- Profª. Islene comenta que no catálogo as disciplinas MC906 e EA072 são equivalentes e os
membros decidem fazer a seguinte alteração no texto: “ Devido a equivalência entre MC906 e
EA072 o aluno poderá utilizar os créditos cursados em EA072.”
- Profª. Esther sugere pesquisar os códigos com começo oito e finais seis e sete para as
novas disciplinas, adicionar os programas e colocar para aprovação na pauta da próxima
reunião da CG.
7. Horários para 1º e 2º semestres de 2022:
- Profª. Islene perguntou sobre a programação dos horários para as aulas de 2022.
- Profª. Esther informa que pretende agendar uma reunião com o Wilson e o Profº. Bittencourt
para discutir o formulário, os horários das novas disciplinas e alinhar os horários da
graduação e da pós-graduação. Sugere que a reunião seja agendada para a próxima
semana, a fim de fazer um esboço e começar a trabalhar em cima dele.
- Profª Islene se prontificou a fazer a verificação dos horários por visão por turmas.
8. Atualização curricular:
- Profª. Esther informa que as equipes de Extensão, da FEEC (“Renovagrad”) e do IMECC
estão conversando a fim de tentar fazer uma integração entre as unidades. Após a discussão,
será apresentada uma proposta na reunião da CG.
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PARA APROVAÇÃO:
- Certificado de Estudos em Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Ciência de
Dados: a aprovação do item foi retirada de pauta, por unanimidade.
- Grupo de Eletiva IV – Criação de disciplinas de Aprendizado de Máquinas: a aprovação do
item foi retirada de pauta, por unanimidade.
- Atas:
Junho/2021 – 23/06/2021: Aprovada com três votos e duas abstenções.
Julho/2021 – 28/07/2021: Aprovada por unanimidade.
Agosto/2021 – 25/08/2021: Aprovada por unanimidade.

Campinas, 22 de Setembro de 2021.

Flávio Romeu Luzia
Redigida por: Denise Traldi Hermenegildo
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