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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE

COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 28/09/2022 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Aos vinte e oito de setembro 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 do Profº. Dr.

Lucas Francisco Wanner 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, os representantes discentes Ieremies Vieira da Fonseca

Romero e Wallace Gustavo Santos Lima e os funcionários da Secretaria de Graduação

Flávio Romeu Luzia (Secretário) e Denise Traldi. O Sr. Presidente inicia a Reunião da CG,

com a seguinte Pauta:

EXPEDIENTE:

1. Proposta de Atualização da disciplina MC426 - Engenharia de Software:

Profº. Lucas informa que o Profº Breno solicitou, principalmente, a atualização da

ementa e do programa da disciplina, propondo também mudanças na bibliografia e no

vetor, alocando as 30hs práticas para atividades de laboratório.

Profº. Lehilton sugeriu pedir um parecer do DSI. Informou ainda que a DAC está

entendendo que uma mudança na ementa implica em alteração do código da disciplina

e que num futuro próximo é provável que não conseguiremos mais alterar a ementa

sem gerar um novo código de disciplina.

Ieremies diz que não faz sentido alterar o código da disciplina, pois a s alterações

solicitadas pelo Profº Breno já estão descritas na ementa atual.
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Profº. Islene colocou a questão da quantidade de laboratórios ser insuficiente para

todos os alunos.

Profº Lucas concorda em pedir um parecer para o DSI para avaliar as alterações

propostas

2. Estrutura do cursos do IC e Fluxograma do catálogo 2021 e 2022 da Engenharia de

Computação e Ciência da Computação - Proposta para o site do IC:

Profº. Lucas informa que essa proposta seria basicamente a inserção das

informações já existentes no site da DAC serem transportadas para o site do IC.

Destaca o fluxograma de cumprimento dos catálogos para as disciplinas da

computação e sugere uma revisão e formatação dos quadrinhos antes da

publicação.

Profº. Lehilton achou bem legal a proposta.

3. Propostas de deliberações sobre as vagas olímpicas e seleção via ENEM:

Profº Lucas entende que a principal mudança está no linguajar para contemplar

as ciências do esporte e que as outras alterações são basicamente textuais.

Informa ainda que o segundo documento trata essencialmente sobre a reserva

de vagas para pretos e pardos de escola pública versus escola particular e que

no caso retira-se a reserva para o tipo de escola e mantém apenas a reserva

para pretos e pardos, independentemente do tipo de escola.
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4. CPE2 - Formulário do GT de Estatística:

Profº. Lehilton disse que na opinião dele nós precisamos da ME323. Sugere

mantê-la e incluir os testes estatísticos nela, se for o caso. Informa ainda que

vai ressaltar para o IMECC que não adianta alterar a ementa se não cumprir o

programa.

INFORMES:

Avaliação docente: Profº Lucas informa que enviou os resultados recentemente

para publicação no nosso site e que no geral foram notas bem altas e feedbacks

positivos.

PARA APROVAÇÃO:

Ata de Junho/2022 do dia 08/06/2022

Ata de Agosto/2022 do dia 10/08/2022

A CG aprovou por unanimidade.

Campinas, 28 de Setembro de 2022.

Flávio Romeu Luzia

Redigida por: Denise Traldi Hermenegildo
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