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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 10/08/2022 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos dez de agosto 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, Profº. Drº. Lehilton Lelis Chaves Pedrosa e Profº. Dr.

Lucas Francisco Wanner. 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. A Sra. Presidente inicia a Reunião da CG, com a

seguinte Pauta:

INFORMES GERAIS:

1.UPA:

Profª Esther informa que o Ieremies está à frente da organização da programação

de palestras a serem apresentadas no dia da UPA. Informa ainda que o Flávio teve

uma reunião no dia anterior com o financeiro do IC sobre as compras que estão

sendo realizadas para o dia do evento.

Ieremies informa que todas as entidades já se propuseram a participar, faltando

apenas a Atlética responder ao chamado.

Disciplina MC536:

Profª. Esther informa que por conta da troca de semestralidade a disciplina MC536

deu conflito com a disciplina de Física, logo, foi necessário mudarmos o horário de

oferecimento da disciplina para terças, quintas e sextas-feiras.
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Colação de Grau:

Flávio informou que está tudo encaminhado para a colação de grau junto ao CDC,

já foi enviado e-mail informativo aos alunos e estamos atuando na confecção dos

certificados de distinção e grande distinção.

Indígenas:

Profª. Esther informa que a Universidade criou um percurso formativo diferente para

os indígenas, contudo, mesmo assim eles não conseguiram acompanhar as

disciplinas e reprovaram em praticamente todas. Sugere que façamos uso dos

alunos de pós-graduação com bolsa Capes e CNPQ para auxiliar bem de perto os

estudos de cada um deles.

Profº. Lehilton sugere que cada indígena tenha um tutor para acompanhá-los no que

for necessário, caso contrário, eles não conseguirão seguir no curso.

Prafª Esther já pediu a lista dos alunos de pós-graduação que têm as bolsas para a

Cristiane para analisar quais deles teriam condições de realizar essa tarefa junto

aos indígenas.

EXPEDIENTE:

1. Summer Internship:

Profª. Esther sugere seguirmos o cronograma proposto pelo programa

Summer Internship onde a proposta é iniciar os estágios dia 1º de Dezembro

de 2022.

O aluno poderá participar do programa, porém o aproveitamento nas

disciplinas MC019 e MC020 continuarão seguindo as regras de CP já

estabelecidas.
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PARA APROVAÇÃO:

1. Premiação de 2021 da graduação: Prêmios Babbage, Pascal, Von Neumann

e Euler:

A CG aprovou por unanimidade.

Campinas, 10 de Agosto de 2022.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Denise Traldi Hermenegildo
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