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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 08/06/2022 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos oito de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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 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. Indígenas:
Profª Esther disse que temos uma demanda com relação ao horário para os

indígenas a partir do ano de 2023, serão dois semestres de percurso formativo e

eles tem que estar cursando pelo menos uma disciplina do curso por semestre. No

segundo semestre estará tudo certo, pois eles estarão cursando Cálculo. Já no

primeiro semestre acredita que será muito difícil encaixar uma disciplina regular do

curso.

Informa ainda que vai na reunião e depois traz as principais discussões.

2. Retomada do curso após pandemia:
Profª. Esther informa que a Universidade fez um levantamento de todos os alunos

que incluíram o comprovante de vacina e que se matricularam neste semestre.

Informa ainda que temos dois alunos da Ciência da Computação que não

retomaram o curso após a pandemia. Segundo ela, uma das alunas não se sente

confortável para retornar às aulas presenciais e o outro aluno não tinha condições

psicológicas e de infraestrutura para fazer as aulas e atividades de casa.
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Profº. Lehilton informa que na Engenharia da Computação também tem dois alunos

que não apresentaram o comprovante de vacina.

Profª. Esther pediu para o Profº Lehilton verificar com a Marcela se será oferecida

alguma condição especial para esses alunos retornarem. Após essa resposta da

Marcela o Profº Lehilton irá agendar uma reunião com cada um desses alunos para

verificar o real interesse em retomar os cursos.

3. UPA:
Profª. Esther informa que finalizaram as inscrições para os monitores e agora irá

começar a fazer as reuniões para organizar as atividades. Informa também que a

administração da Universidade já enviou a verba para o evento, porém não

informaram qual o valor.

Profª. Esther pede para o Flávio verificar com a Soraia qual foi o valor enviado.

4. PADs e PEDs:
Profº. Lehilton perguntou sobre o edital PED, se está tudo Ok?

Profª. Esther informa que vamos fechar com 48+2 PEDs.

Referente ao PAD, a Profª. Esther informa que a Marcela enviou e-mail e que o

Flávio já analisou os formulários de inscrições e que vai dar uma última revisada

para definir uma data para abertura do processo.

5. PAA:
Profº. Lehilton perguntou sobre o PAA.

Profª. Esther disse que foi uma surpresa receber um e-mail informando que o prazo

tinha sido estendido, pois esse programa estava suspenso. Solicita ao Profº Lehilton

que envie e-mail aos alunos inscritos pedindo para anexar o plano de estudos até

dia 14/06/22.
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EXPEDIENTE:

1 - Proposta de reserva de vagas para pessoas com deficiência no Vestibular

Unicamp:

Profª. Esther disse que devemos ser o mais inclusivo possível. Só não tem

certeza que a Universidade consegue acolher a todos de acordo com as suas

demandas, que podem inclusive ser bem particulares. Informa ainda que tem

dúvidas com relação à estrutura que a universidade vai oferecer para os

alunos deficientes físicos, por exemplo.

Profª. Esther lembra que essa discussão deve ser levada para o âmbito da

Congregação.

Profº. Lehilton sugeriu que pode responder a COMVEST, caso eles

perguntem na próxima reunião, que temos interesse em abrir vagas para

deficientes, porém gostaria de saber qual será a estrutura oferecida pela

Universidade.

Profª. Esther disse que vai verificar com o Profº. Anderson se nessas

reformas que estão sendo realizadas no IC está prevista a questão de

acessibilidade.

PARA APROVAÇÃO:

1. Ata de Fevereiro/2022 do dia 09/02/2022;

Ata de Março/2022 do dia 16/03/2022;

Ata de Abril/2022 do dia 13/04/2022

A CG aprovou por unanimidade.
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Campinas, 08 de Junho de 2022.

Flávio Romeu Luzia
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