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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 15/12/2021 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos quinze de dezembro 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

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) e Denise Traldi Hermenegildo. A Sra. Presidente inicia a

Reunião da CG, com a seguinte Pauta:

INFORMES GERAIS:

1. Retomada das atividades presenciais:

Profª. Esther informa que na última reunião da Congregação o Profº. Anderson pediu

que a Graduação e a Pós-Graduação elaborassem um e-mail conjunto para enviar aos

alunos e a comunidade informando sobre a retomada das atividades, a princípio, cem

por cento presenciais. Profª. Esther vai abrir um documento e montar um esboço com

todas as informações, documentos formais da Reitoria, informativos sobre as vacinas,

penalidades como o cancelamento das matrículas e etc.

Com relação aos atendimentos aos alunos, será obrigatório garantir um horário

presencial a eles, caso não possam remotamente.

2. Disciplina de verão no SAVER:

Flávio informa que alguns alunos estão requerendo no SAVER as disciplinas de

estágio de verão sem ter o CP mínimo de 0,4. Visto que, dia 23/12/21 é o último dia

para autorizar os alunos, foi acordado entre os membros autorizar no SAVER
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informando que a matrícula só será autorizada na DAC após a concretização do CPF

ser maior que 0,4.

3. Autorização de estágio no SAE para alunos com CP fora da regra:

Profº. Lehilton questionou se será mantida a mesma autorização de estágio para os

alunos com CP fora da regra no 1º semestre de 2022.

Profª Esther sugere manter os que já foram autorizados e a partir do próximo semestre

liberar apenas os alunos que realmente estão com dificuldades financeiras no núcleo

familiar.

4. Novo Coordenador de Curso na FEEC:

Profº. Lehilton informa que já temos um novo Coordenador de Curso na FEEC, é o

Profº. José Mário. Profº. Lehilton informa ainda que vai enviar e-mail para ele

informando que, a partir desse momento, não vai mais atuar na autorização de estágio

dos alunos AX e AB. Seguiremos atuando apenas nos alunos AA.

5. Substituição do Profº. Drº. Leonardo Montecchi na comissão da CG:

Profa. Esther informa que falou com o Profº. Fábio Luiz Usberti, porém ele respondeu

que não pode, pois está com várias demandas. Informa ainda, que passou e-mail para

o Profº Júlio Reis, mas não obteve resposta até o momento.

6. Alteração Catálogo do IC:

Profº. Lehilton perguntou se será feita a atualização do Catálogo do IC para 2023.

Profª. Esther informa que podemos voltar a discutir ao longo do 1º semestre de 2022.
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EXPEDIENTE:

1. Proposta de alteração de catálogo do curso de Engenharia de Controle de

Automação:

Profª Esther informa que a faculdade de Engenharia de Controle e Automação

solicitou autorização para retirar as disciplinas ME323 e ME414 do catálogo

deles e incluir as disciplinas de Aprendizado de Máquina (MC404) ou

Inteligência Artificial (MC732), pois os alunos têm um interesse muito maior

nessas disciplinas da Computação. Informa ainda que com a retirada das

disciplinas do catálogo deles o IC deverá oferecer aos alunos da Engenharia e

Automação as disciplinas MC906 e MC886.

Encaminhamento: Profª Esther sugere fazer uma proposta para enviar a

Congregação/IC relatando como são oferecidas as disciplinas hoje na

Faculdade de Engenharia de Controle e Automação e que na prática será feita a

retirada de duas disciplinas eletivas do DSC e inclusão de uma disciplina

obrigatória no DSI .

Profª. Esther informa ainda que vai encaminhar e-mail para o DSI informando

sobre a proposta.

2. Cronograma das reuniões da CG de 2022:

Flávio informa que o único problema seria a reunião do mês de Setembro de

2022 que vai encavalar com outras reuniões, logo será necessário alterá-la para

a terceira quarta-feira do mês. As reuniões continuarão sendo virtuais até pelo

menos o mês de Março de 2022.

Todos os membros concordaram.
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Encaminhamento: Profª. Esther vai dar um “ad referendum”, pois o discente

Ieremies “saiu” da reunião e não conseguimos o quórum necessário para

aprovação.
Profª Esther sugere encaminhar e-mail para o discente “Carlos” informando que o

mesmo precisa participar das reuniões, pois atrapalha a aprovação das demandas. E,

caso ele não tenha mais interesse em participar como membro discente da CG, iremos

convocar o suplente para substituí-lo.

3. Mudanças no Catálogo de 2023 referente a curricularização:

Profº. Lehilton lembrou que precisamos, no mínimo, das disciplinas de extensão.

Foi discutido que a curricularização da extensão deve ir para o regimento da

Universidade.

Profª. Esther informa que as disciplinas de extensão estão aguardando “colocar” os

códigos. Informa ainda que vai colocar um documento compartilhado para “descrever”

e discutir na próxima reunião da CG.

Como já está aprovado na nossa Congregação, falta apenas formalizar as ementas

das disciplinas no formato correto para encaminhar à DAC:

Teremos disciplinas:

- EX …. (4 créditos)

- EX …. (6 créditos)

- EX …. (12 créditos)

Disciplinas de MC, precisaremos de uns dez novos códigos.

Encaminhamento: Profª. Esther pediu que o Flávio verifique com a Dejanira da

DAC e o Profº Lehilton com o Profº. José Mário se será necessário passarmos

essas alterações na Congregação da FEEC e eles passarem na nossa?
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Dependendo, será necessário agilizar os trâmites para atender os prazos da

DAC de alteração do Catálogo para 2023.

PARA APROVAÇÃO:

1. Proposta de alteração de catálogo do curso de Engenharia de Controle de

Automação:

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

2. Cronograma das reuniões da CG:

Profª Esther aprovou através de “ad referendum”.

3. Ata da CG de Novembro de 2021:

A aprovação do item foi retirada de pauta, por falta de quórum.

Campinas, 15 de Dezembro de 2021.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Denise Traldi Hermenegildo
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