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Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO,
REALIZADA EM 06/08/2018.
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na Sala de Reuniões do
IC (Sala 53 - IC 2), reuniu-se a CG, sob a Presidência do Prof. Dr. Leandro Aparecido Villas e
contando com o comparecimento dos seguintes Membros: Prof. Dr. Lucas Francisco Wanner, Profª.
Drª. Islene Calciolari Garcia, Profª. Drª. Esther Luna Colombini e o representante discente Francisco
Namias Vicente (Curso 34). O Sr. Presidente inicia a Reunião da CG, com a seguinte Pauta:

Expediente:

1 - Atualização do questionário de oferecimento de disciplinas: A CG/IC decidiu alterar o
referido questionário, para uma melhor analise e visualização das informações no mesmo, quando
for decidir as alocações de disciplinas para os próximos anos letivos, tais como:
• Tirar do questionário as indicações por opções (Ex: Opção 01 - Opção 02...etc) e colocar
uma lista das disciplinas obrigatórias e eletivas que devem ser oferecidas em cada semestre.
Contendo os horários de oferecimentos que são, na maioria das disciplinas, fixos. Além
disso, também será incluído um campo para o docente colocar a prioridade em cada opção.
• Na lista das disciplinas obrigatórias deverá ter um campo para o docente indicar
“Afastado(a)”.
• Retirar as opções de linguagens “C” ou “Python” nos oferecimentos da disciplina MC102.
Será confeccionado um rascunho do novo questionário pela Secretaria de Graduação do IC, o qual
será primeiramente apresentado à a CG/IC e após ser consolidado, será mostrado à CPG/IC, para
melhorias e modificações, na parte que diz respeito a pós-graduação, que acharem necessário.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:00 h, para constar, eu, Daniel de Jesus
Capeleto, lavrei a presente Ata, a qual assino, e informo que a mesma será submetida à aprovação
da Comissão de Graduação do Instituto de Computação.

Campinas, 06 de agosto de 2018.
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