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Memorando 22/2017 – Cam.Grad

São José dos Campos, 09 de agosto de 2017.
Aos discentes do ICT-UNIFESP
Prezados alunos,
Após finalização dos períodos de rematrícula, a coordenação de curso da Engenharia
Biomédica constatou que não houveram inscritos na UC eletiva “Introdução à óptica biomédica”
do prof. Martini. Dessa forma, a oferta da UC, neste semestre, foi cancelada. A fim de reduzir a
carga horária do prof. Gurjão, previamente atribuída ao chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia (DCT), a comissão de atribuição decidiu por atribuir a UC “Introdução à Engenharia
Biomédica”, turmas I e N ao prof. Martini.
Também foi constatado pela coordenação de curso do Bacharelado em Matemática
Computacional que não houveram inscritos na UC “Tópicos em Matemática Computacional 2”,
da profa. Flávia. Desta forma, a oferta desta UC, neste semestre, foi cancelada.
Neste contexto, a Câmara de Graduação já realizou a atualização da matriz horária, já
divulgada anteriormente.
Finalmente, informo que alguns erros de agendamento de salas e laboratórios foram
constados por docentes e alunos no início do período letivo. Em nome da Câmara de Graduação e
Secretaria Acadêmica, gostaríamos de nos desculpar pelos transtornos ocorridos. Os erros
apontados pelos coordenadores já foram corrigidos. Assim, solicito que a consulta ao agendamento
seja feita por docentes e alunos a fim de verificar as mudanças.
Sem mais para o momento, antecipadamente agradeço.
Atenciosamente.
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