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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE 

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 13/04/2022 (VIDEOCONFERÊNCIA). 

 

Aos treze de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quarenta e cinco 

minutos, 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 Carlos Eduardo Climaco Barbosa e os 

funcionários da Secretaria de Graduação, Flávio Romeu Luzia (Secretário) e Denise Traldi. 

A Sra. Presidente inicia a Reunião da CG, com a seguinte Pauta: 

 

INFORMES GERAIS: 

 

1. Reclamação de aluno: 

Flávio informa que um aluno da disciplina MC358 do Profº Stolfi reclamou com 

relação a ocorrência de alunos em sala de aula com sintomas relacionados ao 

COVID. 

Profº. Lehilton e Profª Esther sugerem conversar com o Profº. da disciplina em 

questão e orientá-lo a conversar com os alunos e sugerir que procurem um 

serviço de saúde e também enviar um e-mail a todos os alunos orientando com 

relação a importância de seguir os protocolos recomendados pela Universidade 

e órgãos de saúde. 

 

2. Estágio: 

Profª Esther sugere que as renovações de estágio de alunos que vem 

realizando o mesmo há dois semestres ou mais, que  a autorização seja 

mantida. 
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Os demais membros concordam, porém o Profº. Lehilton comenta que tem 

informado os alunos que a autorização para um semestre não implica em 

autorização automática para os demais semestres. 

 

3. UPA: 

Profª. Esther informa que esse ano o evento será no formato híbrido. Sugeriu 

que o Flávio preenchesse o formulário e colocasse seu nome como responsável 

e o e-mail da CG e ela vai respondendo às demandas até o dia da licença. 

 

4. Mentoria: 

Profº. Lehilton perguntou para o Flávio sobre a mentoria, se a Juliana separou 

os alunos por curso. 

 

5. Mentores: 

Profª. Esther informa que os mentores com bolsa irão vir para auxiliar os alunos 

da graduação. 

 

6. Projeto da sala de aula: 

Profº. Lehilton perguntou sobre o projeto da sala de aula. 

Profª. Esther disse que será necessário repensar como será usado esse recurso 

de R$ $30.000,00 e que vai agendar uma reunião com o Profº Anderson. 

 

7. Indígenas: 

Profº. Lehilton perguntou sobre os indígenas. Profª. Esther está pensando em 

fazer uma reunião presencial com eles na semana que vem para saber como 

estão no curso. 
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EXPEDIENTE:  

1. Alteração do Catálogo de Graduação 2023 - Curso 09 e 39 - Ofício 021/2022 

CG/FEQ - Disciplina MC102 - Oferecimento de MC102 para os cursos 09 e 39 no 

segundo semestre: 

- Profª. Esther não vê muito problema em realizar a mudança para oferecer ao 

curso 39 a disciplina de MC102 no segundo semestre ao invés de oferecer no 

quinto semestre. Para o curso 09 também não vê problema, visto que muitos 

alunos “puxam” a matéria para fazer em outras turmas. 

- Os demais membros concordaram. 

 

2. Calendário Comvest: 

- Flávio questiona se vamos fazer a avaliação dos docentes esse semestre. 

- Profª. Esther informa que devemos fazer sim. Diz ainda que devemos discutir a 

estrutura das perguntas para o próximo semestre e fazer no formato já existente 

neste primeiro semestre. 

 

PARA APROVAÇÃO: 

 

- Alteração do Catálogo de Graduação 2023 - Curso 09 e 39 - Ofício 021/2022 CG/FEQ 

- Disciplina MC102 - Oferecimento de MC102 para os cursos 09 e 39 no segundo 

semestre: 

 

A CG aprovou a alteração por unanimidade. 
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- Ata de Dezembro 2021: 

 

A CG aprovou por unanimidade. 

 

 

 

Campinas, 13 de Abril de 2022. 

 

Flávio Romeu Luzia 
 

 
 
 
Redigida por: Denise Traldi Hermenegildo 
 


