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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 24/11/2021 (VIDEOCONFERÊNCIA).
Aos vinte e quatro de Novembro 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- Profª. Esther informa que está avaliando pedidos de intercâmbio dos alunos, mas que o
Profº. Lehilton também pode avaliar.
2- Profª. Esther informa que foram divulgados os horários das disciplinas do 1º e 2º semestre
de 2022.
- Flávio informa que a única pendência é a MC859 com a disciplina da pós, pois o sistema
não está permitindo inserir as salas por conta da quantidade de alunos (30 alunos na
graduação e 30 alunos na pós).
3- Profª. Esther informa que está aguardando a pós enviar a quantidade de vagas para PED.
4- Flávio informa que abriu ontem (23/11/21) as inscrições para o PAD.
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5- Flavio informa que conversou com a Dejanira da DAC referente a ordem de aprovação dos
documentos em todas as instâncias para realizar a alteração do Catálogo de 2023 e a
mesma informou que por se tratar de serviço, não existe uma regra de quem deve aprovar
primeiramente na Congregação do Instituto/Faculdade, se é quem solicitou a alteração, ou os
demais Institutos/Faculdades envolvidas. Logo, podemos enviar a deliberação da Matemática
para aprovação em nossa próxima reunião de Congregação.
6- Profª. Esther solicita ao Flávio colocar para aprovação a proposta da Curricularização da
Extensão na pauta da próxima reunião da Congregação, pois o documento foi discutido na
última reunião e nenhuma alteração foi solicitada pelos membros.
7- Flávio informou que está dando andamento nos trâmites das Provas de Testes de
Proficiência do 1s2021 e que o Profº Lucas solicitou colocar um limite de vagas para inscrição
na prova de MC732. Profª Esther sugere que seja colocado um limite de 5 vagas.
8- Profª. Esther informa que referente ao ENADE todos os nossos alunos responderam o
questionário, mas nem todos fizeram a prova, logo, teremos algumas justificativas de
ausência. Informa ainda que já preencheu o questionário do coordenador.
EXPEDIENTE:

1- Plano de retomada das colações de grau presenciais no CDC:
-

Profª. Esther diz que no documento do plano de retomada divulgado pela
Reitoria a informação é que poderão ser usados apenas o auditório 3 para os
alunos (entre 150/180 lugares) e que o auditório 2 será apenas para as pessoas
da organização do evento. O auditório 1 não será usado, inclusive Flávio
comenta que não haverá transmissão do evento neste auditório.
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-

Existem ainda outras ressalvas, como:

a) Nenhuma estrutura poderá ser montado nos auditórios, inclusive as fotos
deverão ser feitas do lado de fora;
b) Deverá haver medição da temperatura de todos os participantes do evento;
c) A quantidade de acompanhantes será bem limitada, visto que serão cerca de 75
formandos para 180 lugares;
d) Todos os participantes deverão estar com o esquema vacinal completo e
deverão comprovar no dia do evento.
-

Profª. Esther informa que enviou para o Profº. Anderson todo o plano de
retomada para que ele também analise e contribua para a decisão do IC.
Sugere também que seja enviado um formulário para cada possível formando
perguntando qual o modo de formatura cada um prefere, lembrando de
informá-los sobre todas as ressalvas e que, mesmo sendo presencial, haverá
transmissão pelo Youtube.

-

Profº. Lehilton questiona se os alunos são obrigados a participar da colação,
caso ela seja presencial, e se eles podem retirar o diploma depois?

-

Os membros lembram que não existe obrigatoriedade de presença e o diploma
poderá ser retirado em outro momento.

-

Flávio informa ainda que na mesa só poderão constar 4 pessoas.

-

Profª Islene sugere que seja realizado um rodízio de professores na mesa de
acordo com os alunos de cada curso.
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Encaminhamento:
Envio de um formulário para cada possível formando perguntando qual o
modo de formatura cada um prefere, lembrando de informá-los sobre
todas as ressalvas caso o modo escolhido seja o presencial.
2 - Proposta do Certificado de Engenharia de Software:
-

Profª. Esther diz que com relação à proposta do certificado de engenharia
de software os Professores Breno, Leo e Julio contextualizaram o
certificado indicando a alta demanda pelos profissionais da Engenharia de
Software. As mudanças mais significativas propostas foram remover as
disciplinas de tópicos, ajustar o plano de disciplinas para aquelas mais
relevantes e diminuir a quantidade de créditos para dezoito.

-

Profº Breno sugeriu rever a ementa de MC437 introduzindo a questão de
gerenciamento de projeto de uma forma mais prática, remover as
disciplinas de tópicos e garantir o oferecimento das disciplinas MC646 e
MC876.

Encaminhamento:
O documento do Certificado de Engenharia de Software foi colocado para
aprovação da CG.
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PARA APROVAÇÃO:
Item: Proposta do Certificado de Engenharia de Software
A CG aprovou as alterações por unanimidade.
Item: Ata da reunião da CG de Setembro de 2021
A CG aprovou por unanimidade.
Campinas, 24 de Novembro de 2021.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Denise Traldi Hermenegildo
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