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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO, REALIZADA EM 28/08/2017.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, 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 e a Profª. Drª.
Esther Luna Colombini. O Sr. Presidente inicia a Reunião da CG, com a seguinte Pauta:

Informes Gerais:
1) Reunião sobre saúde mental: A Diretoria do IC, propôs a realização de uma reunião
dos alunos de graduação do IC com um grupo de psicólogos, que ofereceram os seus
serviços, por um preço bem acessível, mas isso ainda está em discussão, pois existem
várias implicações legais e acadêmicas.

Expediente:
1) Estágio de Iniciação Científica: A CG/IC implementará no SAveR a iniciação
científica voluntária. O Prof. Leandro conversará com o Prof. Breno sobre as alterações
necessárias no SAveR, para que o aluno realize a submissão como voluntário, bem
como, incluir no SAveR as regras de realização de Iniciação Científica e Estudo Dirigido,
caso as mesmas não estejam ainda no SAveR.

2) Modificações na disciplina MC102: A CG/IC estuda a possibilidade de alterações
nos Programas das disciplinas MC102 e MC202.

3) Horários 2018: A CG/IC discutiu alguns oferecimentos de disciplinas e algumas
alterações de horários de algumas disciplinas eletivas, para que possa em breve
consultar os docentes do IC, sobre as preferências de cada um em ministrar as
disciplinas em 2018.
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Aprovação:
1 - Ata da Reunião da CG de 31/07/17: A CG aprovou a referida ata por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:55 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, 28 de agosto de 2017.

Daniel de Jesus Capeleto
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