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1. Resumo da reunião do segundo semestre de 2017
O Prof. Leandro Villas fez um breve relato sobre a reunião passada, dando
destaque na disciplina de MA141 - Geometria Analítica e Vetores, devido o
problema de comunicação e de organização das lousas, informou que vai entrar em
contato com a gestão anterior da CG para se informar sobre o assunto. Além disso,
o prof. Leandro Villas informou que entrará em contato com coordenador do
IMECC.

2. Informe
Prof. Leandro Villas lembrou aos alunos sobre os certificados de estudos que visam
uma maior capacitação, através da conclusão de um conjunto selecionado de
disciplinas e que irá rever o oferecimento das disciplinas de cada certificado.
Recomendou a participação no PIF (Programa Integrado de Formação), que
permite aos alunos cursarem simultaneamente disciplinas como aluno regular de
graduação e como aluno especial de pós-graduação. Fez um breve relato sobre
PAA (Programa de Apoio Acadêmico). Destacou também as vantagens para
mudanças de catálogo para o catálogo 2018, que está bem flexível.
A Profª. Esther deu informe sobre ENADE, as quais serão feitas reuniões abertas e
que todas as informações pertinentes estão na página do IC.
Campinas, 17 de outubro de 2017.

Flávio Romeu Luzia

___________________________

Obs: Ata original assinada pelo funcionário da Secretario de Graduação do IC.
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