Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação

Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Engenharia de Computação
Data: 27/05/2014
Horário: início às 10:00 h
Local: Sala PE12 - FEEC
Docentes do IC: Hélio Pedrini, Zanoni Dias, Juliana Freitag Borin, Edson Borin e Ricardo de
Oliveira Anido.
Docentes da FEEC: Ivan Luiz Marques Ricarte e João Bosco Ribeiro do Val.
Alunos: 81 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:

1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 2s13 (feedback das

Coordenações aos alunos);
2.

Elogio;

3.

Questões da disciplina MC346;

4.

Bolsas PAD/PED;

5.

Atribuição de professor para o período noturno;

6.

Questões da disciplina MC613;

7.

Questões da disciplina MC302;

8.

Questões da disciplina MC750;

9.

Questões de Infraestrutura do IC;

10.

Questões das disciplinas EA075/EA076 + EA513 + pesquisa;

11.

Infraestrutura do novo Bitolódromo;

12.

SIFEEC;

13.

Questões da disciplina BE310;

14.

Questões da disciplina de economia;

15.

Questões da disciplina de Resistência de Materiais;

16.

Questões da disciplina F328;
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17.

Questões da disciplina ME323;

18.

Questões de Infraestrutura da Unicamp;

19.

Questões da disciplina MA311;

20.

ENADE;

21.

Perfil do Egresso;

22.

Equivalência de MC722 + EA075.

1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 2s13 (feedback das

Coordenações aos alunos):
Efetuado feedback sobre os assuntos apresentados pelos alunos na última reunião de
avaliação e discussão do curso no 2s13. O Prof. Hélio e o Prof. Ivan conversaram com os
professores de algumas disciplinas que estavam com problemas na última avaliação. Uma
das demandas ainda envolve a questão do WiFi, pois este serviço continua ruim no horário
de pico, embora os Coordenadores tenham tentado resolver esta questão.

2.

Elogio:

Os alunos elogiaram o trabalho do Prof. Zanoni e dos monitores na disciplina MC102.

3.

Questões da disciplina MC346:

Os alunos presentes afirmaram que o Prof. Siome está faltando muito nas aulas e que, na
maioria das vezes, avisa com pouca antecedência sua ausência, inclusive com aulas que
vão ocorrer naquele mesmo dia. O Prof. Siome falou com os alunos em sala de aula
desculpando-se e justificando as ausências. Os alunos informaram também que o Prof.
Siome demora nas correções das avaliações. Alunos apontaram para a falta de professores
no IC e na FEEC. As Comissões de Graduação de ambas as Unidades informaram que
novos concursos estão sendo providenciados para a contratação de mais docentes e que
esperam assim sanarem este problema. O Prof. Hélio falará pessoalmente com o Prof.
Siome para resolver estas questões que os alunos informaram.
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4.

Bolsas PAD/PED:

Os alunos informaram que há demora na correção dos exercícios de laboratórios, pois o
número de PADs e PEDs são insuficientes e não contemplam as demandas dos cursos. As
CGs manifestaram-se afirmando que a quantidade de bolsas PAD é definida pela PróReitoria de Graduação e que todas as 19 bolsas destinadas ao IC estão alocadas, assim
como todas as bolsas PED.

5.

Atribuição de professor para o período noturno:

Os alunos afirmaram que estão faltando docentes para ministrarem aulas no período
noturno e, que por falta de opção, os alunos do curso 42 estão cursando disciplinas no
período diurno. Os alunos destacaram o caso da disciplina IA009, que não foi oferecida no
período noturno este semestre. Os alunos sugeriram que a alocação de disciplinas seja
automatizada. Quanto à falta de docentes, as Comissões de Graduação de ambas as
Unidades informaram novamente que novos concursos estão sendo providenciados para a
contratação de mais docentes e que esperam assim sanarem este problema. Referente à
automatização da confecção do horário de cada semestre, diversos fatores são levados em
conta no processo de distribuição da carga didática e que ele tem melhorado nos últimos
anos.

6.

Questões da disciplina MC613:

Os sistemas operacionais instalados nas máquinas da Sala 305 do IC 3 onde as aulas desta
disciplina são ministradas estão desatualizados, como, por exemplo, o Fedora. O Prof. Hélio
falará com a AdmSis do IC para saber o que pode ser feito a este respeito para sanar este
problema o mais rápido possível.

7.

Questões da disciplina MC302:

Os alunos aproveitaram para elogiar o trabalho do Prof. Fábio Usberti para com eles em
relação a esta disciplina, mas também destacam o problema da demora na correção dos
exercícios. Os alunos destacam que esta disciplina de 6 créditos poderia perfeitamente
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englobar a parte teórica (4 créditos) e os laboratórios (2 créditos), juntando as duas partes
em uma só, passando assim para 4 horas semanais de aula ao invés de 6 horas semanais
de aula, mas continuar valendo 6. O Prof. Hélio informou que não será possível devido às
regras de oferecimento dadas pelo Regimento. Quanto à demora nas correções, ele falará
pessoalmente com o Prof. Usberti sobre este assunto.

8.

Questões da disciplina MC750:

Os alunos disseram que somente a Profª. Cecília Baranauskas ministra esta disciplina no
IC, o que é um problema, pois eles afirmam que mais professores deveriam ministrar esta
disciplina de modo alternado. Os alunos afirmaram também que o critério de avaliação dado
pela professora não é justo, porque não é compatível. A Comissão de Graduação informa
que os tópicos levantados serão conversados com a docente, na busca de uma solução.
Considera-se que a intervenção é difícil, mas não é impossível, pois cada docente se utiliza
de determinado critério para avaliação e que a CG não possui autonomia para obrigar um
professor a mudar os mesmos de cada docente. Os alunos responderam que já
conversaram com a docente, mas a conversa não surtiu efeito. Os alunos aproveitaram para
destacar o fato de que a aula começa e termina depois dos horários estabelecidos. A
Comissão de Graduação também conversará sobre este assunto com a docente.

9.

Questões de Infraestrutura do IC:

Os alunos afirmaram que o serviço de WiFi no IC é muito ruim, principalmente nos horários
de pico. Informaram também que a sala de estudos do IC 3 encontra-se sempre fechada e
que é preciso disponibilizar a sala permanentemente. A CG irá verificar o que está
ocorrendo com o sinal do WiFi. Até onde se tem conhecimento, há poucos IPs disponíveis.
A CG também verificará o motivo do trancamento da sala de estudos do IC 3.

10.

EA075/EA076 + EA513 + pesquisa:

A Comissão de Graduação da FEEC informa que a FEEC está providenciando a realização
de concursos para a contratação de mais docentes, sendo um deles para suprir a demanda
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das disciplinas EA075 e EA076. Semelhante processo também está ocorrendo no IC para
suprir a necessidades de disciplinas MCs. Quanto à EA513, os alunos informaram que falta
conhecimento (domínio) da matéria desta disciplina pelo professor que a está ministrando
este semestre e que o mesmo tem tido várias faltas sem aviso prévio aos alunos. A CG da
FEEC conversará com o docente responsável para resolver estes problemas levantados
pelos alunos.

11.

Infraestrutura do novo Bitolódromo:

Os alunos fazem elogios ao novo ambiente conhecido como “Bitolódromo”, mas os alunos
ressaltaram que faltam mais tomadas elétricas nas salas de aula, para ligarem os
notebooks, pois as tomadas existentes são insuficientes e, que com esta providência
poderão realizar avaliações em salas de aula, como vários professores já sinalizaram serem
desejáveis. A CG da FEEC providenciará a instalação de mais tomadas elétricas nas salas
de aulas.

12.

SIFEEC:

Os alunos informaram que as impressoras do SIFEEC não funcionam corretamente.
Informaram também que a versão do Ubuntu e do Windows Vista instaladas nas máquinas
deste local estão com as respectivas versões desatualizadas. Alunos também destacaram o
problema de impressões insuficientes que é ocasionado pela atual definição de cota de
impressão. Os alunos solicitaram que a cota de impressão deles na FEEC seja igualmente à
cota no IC e também apresentaram uma sugestão para disponibilizar um armário para
colocar as impressões não retiradas, pois fica muito desorganizado da forma como é
atualmente. A CG da FEEC tomará as providências necessárias diante do exposto dos
alunos.

13.

Questões da disciplina BE310:

Foi apresentada pelos alunos a sugestão de mudança na grade curricular retirando esta
disciplina da obrigatoriedade do catálogo. Pede-se também para que haja troca de professor
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e troca da forma de avaliação, pois foi afirmado pelos alunos que o trato do professor para
com os alunos precisa ser revisado. As CGs entrarão em contato com a CG do Instituto de
Biologia para tratarem deste assunto delicado.

14.

Questões da disciplina de economia:

Os alunos afirmam que aula é cansativa, pois são apresentados muitos slides de fórmulas.
Os alunos também indicam que sempre há certa demora em iniciar a aula. Eles afirmam que
o docente pauta-se mais em opiniões pessoais em detrimento de conceitos. As CGs
disseram que os alunos devem primeiramente conversar com o professor da disciplina e,
caso não haja uma melhora, buscarem os representantes discentes da CG.

15.

Questões da disciplina de Resistência de Materiais:

Os alunos afirmaram que as aulas são confusas e que, por isso, os alunos ficam perdidos.
Os alunos afirmam que, aparentemente, os piores docentes são alocados para ministrar
esta disciplina. As CGs disseram que isso não reflete a realidade, pois os professores são
capacitados para tal função.

16.

Questões da disciplina F328:

Os alunos afirmaram que a forma de avaliação e correção da disciplina não é adequada. Os
alunos também indicam o problema da recusa feita pelo docente da disciplina em expor a
correção da prova no quadro. Os alunos afirmam que o mesmo problema ocorre nas
disciplinas F128 e F228. As CGs levarão o caso para discussão na Unidade em questão.

17.

Questões da disciplina ME323:

Os alunos destacam que o oferecimento anual e o pré-requisito de Cálculo II não são
adequados. Os alunos sugerem a quebra do pré-requisito e a mudança de oferecimento
(antecipando-se o oferecimento em um semestre). As CGs informam que isso será
estudado para o futuro, mas que, para o presente momento, não será alterado, pois envolve
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outra Unidade e este trabalho terá que ser meticuloso para não acarretar problemas futuros
aos alunos.

18.

Questões de Infraestrutura da Unicamp:

Os alunos afirmaram que, em vista dos problemas estruturais, o sinal de rede WiFi nas
salas do CB é praticamente inexistente. Também destacaram o problema da incapacidade
de utilização quando da ocorrência de muitos usuários, que só se resolve com o aumento de
equipamentos de emissão de sinal de rede. As CGs informaram que a Unicamp está
trabalhando para sanar este problema, mas não sabem dizer quando isto será solucionado.

19.

Questões da disciplina MA311:

Os alunos apresentaram que a data da prova é na véspera do último dia de desistência da
disciplina. Infelizmente, não há o que se fazer diante disto, pois cada docente elabora seu
calendário da disciplina antes do início de cada semestre letivo, mas os Coordenadores
alertarão os professores quanto a este fato, solicitando a eles que evitem tal prática e se
atentem a estas datas cruciais do calendário escolar.

20.

ENADE:

A prova do ENADE 2014 dar-se-á no dia 23 de novembro de 2014, às 13:00. Todos os
formandos do 2° período letivo do curso 34 devem fazê-lo. As CGs enfatizam e destacam
aos alunos a importância deles em realizarem este exame e se prepararem bem, pois neste
ano a nota não será ligada somente ao curso, mas também ao aluno. O prof. Hélio fez uma
consideração sobre a última avaliação do ENADE e destaca que, quando as notas da
avaliação são baixas, o IC fica automaticamente excluído da participação de muitos editais
para captação de recursos, como aconteceu nos últimos anos.
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21.

Perfil do Egresso:

Foi informado que a Unicamp está compondo um grupo de trabalho que ficará responsável
por avaliar os alunos egressos, levando-se em conta as expectativas desses alunos em
relação à Universidade e o que os alunos visam no mercado de trabalho.

22.

Equivalência de MC722 + EA075:

Os alunos propuseram a quebra da equivalência entre essas disciplinas. As CGs estudarão
esta possibilidade.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:00 h e, para constar, eu, Daniel
de Jesus Capeleto, lavrei a presente Ata.

Campinas, 13 de outubro de 2014.

Daniel de Jesus Capeleto

__________________________

Obs: Original assinado pelo Secretário de Graduação do IC.
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