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Horário



Modificações no horário

• Devem acontecer, caso abra a turma de calouros;

• Situação atual das matrículas;

• Providências da coordenação;

• Ações de captação.



Disciplinas 
vínculo das 
APS

Segundo e terceiro semestres: 
LPOO (Peter/Nathan)

Sexto e sétimo semestres: 
Engenharia de Software 
(Cesar)



Disciplinas 
vínculo dos 
ED

Segundo e terceiro semestres: 
LPOO

Sexto e sétimo semestres: 
Engenharia de Software







Comunicação com alunos

• A UNIP não autoriza o uso de Whatsapp;

• A comunicação institucional deve ocorrer apenas por e-mail;

• O único e-mail autorizado é o institucional, ou seja, 

@docente.unip.br e @aluno.unip.br;

• Única exceção: Microsoft Teams.



Curricularização da Extensão

• A partir de 2023 as atividades de Extensão terão carga horária de 10% da 

carga horária total do curso;

• Essa carga horária será adicional à carga do curso, ou seja, mais 320 

horas, além das 3200 já existentes;

• As atividades de Extensão serão controladas através de uma ficha 

semelhante àquela da APS, e estará online para validação (como nas 

APS);











Avaliações e outros temas

• Cuidado com procedimentos ilícitos (cola);

• Fazer provas com modelos diferentes (pelo menos 3);

• Não aceitem documentos para abono de faltas ou qualquer outra coisa: essas 

questões são resolvidas pela secretaria;

• Copiem a coordenação nas questões que envolvam impasses com os alunos;

• Mudanças no TCC (TC I e TC II);

• Atenção para os prazos.



Obrigado pela presença!

• Bom retorno a todos!


	Slide 1: Reunião Colegiado de Curso Ciência da Computação
	Slide 2: Horário
	Slide 3: Modificações no horário
	Slide 4: Disciplinas vínculo das APS
	Slide 5: Disciplinas vínculo dos ED
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: Comunicação com alunos
	Slide 9: Curricularização da Extensão
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14: Avaliações e outros temas
	Slide 15: Obrigado pela presença!

