Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação

Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Engenharia de Computação

Data: 12/05/2015
Horário: início às 10h00min
Local: Sala PE12 - FEEC
Docentes do IC: Hélio Pedrini, Eduardo Candido Xavier, Sandro Rigo, Zanoni Dias, Rodolfo
Jardim de Azevedo, André Santanchè, Heiko Horst Hornung, Ricardo da Silva Torres, Siome
Klein Goldenstein e Luiz Eduardo Buzato.
Funcionário do IC: Wilson Bagni Júnior (Diretoria / IC).
Docentes da FEEC: Eduardo Alves do Valle Júnior, Renato da Rocha Lopes, João
Marcos Travassos Romano e Clésio Luis Tozzi.
Administração de Sistemas da FEEC: Janete Sayoko Toma.
Alunos: 28 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:
1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 2s14 (feedback das

Coordenações aos alunos) - Ata da Reunião anterior;
2.

Infraestrutura da FEEC;

3.

Disciplinas do IC:

* MC558 - Prof. Dr. Orlando Lee
* MC302 - Prof. Dr. André Santanchè
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4.

Disciplinas da FEEC:

* EE532 - Prof. Dr. Lee Luan Ling
* EA513 - Prof. Dr. Christiano Lyra Filho
* Criação da Disciplina: Laboratório de Elétrica Digital
5.

Disciplina de Serviço: HZ291;

6.

Infraestrutura do IC - Prédio IC 3:

* Água
* Tomadas
1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 2s14 (feedback das

Coordenações aos alunos) - Ata da Reunião anterior:
O Prof. Hélio apresentou um feedback sobre os assuntos apresentados pelos alunos na
última reunião de discussão e avaliação do curso, ocorrida no segundo semestre de 2014,
repassando os itens abordados na mesma. O Prof. Hélio perguntou se alguém gostaria de
fazer algum comentário sobre a reunião anterior. A Sra. Janete da Administração de
Sistemas da FEEC relatou as principais alterações recentes na infraestrutura da FEEC.

2.

Infraestrutura da FEEC:

Os alunos disseram que notaram a melhora da infraestrutura da FEEC. Os alunos relataram
problema nos computadores com sistema operacional Windows Vista, que ainda continua
com o problema da lentidão. A Srª. Janete Sayoko Toma, da administração de sistemas da
FEEC, informou que ainda estão trabalhando para solucionarem este problema, o qual já foi
minimizado, mas não solucionado totalmente.
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3.

Disciplinas do IC: MC558 - Prof. Orlando Lee / MC302 - Prof. André Santanchè:

* MC558 - Prof. Dr. Orlando Lee: Os alunos relataram que houve baixo rendimento da turma
na primeira prova da disciplina.
A CG não vê a necessidade de intervenção, tendo em vista que não visualiza um problema,
considerando que os alunos só fizeram uma prova até o momento.
* MC302 - Prof. Dr. André Santanchè: Os alunos apontaram que a metodologia diferentes
entre os professores ao ministrar a disciplina atrapalha o aprendizado.
O Prof. André relatou que uma metodologia diferente não é necessariamente ruim. Ele
comentou que está disposto a discutir com os alunos a melhor forma da disciplina ser
ministrada, para assim obterem um melhor aprendizado e rendimento.
A CG aponta que irá conversar novamente com os docentes que ministram essa disciplina,
para tentar padronizá-la e discutirá isso novamente na CG.

4.

Disciplinas da FEEC:

* EE532 - Prof. Lee Luan Ling
* EA513 - Prof. Cristiano Lyra e Prof. Yaro Burian
* Criação da Disciplina: Laboratório de Elétrica Digital
EE532: De acordo com os alunos, não há um padrão no modo como essa disciplina vem
sendo ministrada pelos professores e isso não ocorre só com o Prof. Lee Luan Ling. Os
docentes que ministraram anteriormente esta disciplina costumam não apresentar o PDD
(Plano de Desenvolvimento da Disciplina) no início das aulas e as datas das provas são
informadas próximo das datas de suas realizações. Os alunos informaram também que o
conteúdo apresentado em sala não condiz com a lista de exercícios. Segundo os alunos,
deve haver coerência nesses aspectos, pois o que é ensinado em sala não oferece
subsídios para a realização das listas de exercícios que são cobradas e valem nota.
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Os alunos informaram que tentaram falar com o docente, mas que ele aparentou não dar
importância ao apelo. Ainda segundo os alunos, o índice de reprovações tem aumentado
nos últimos anos.
O Prof. Eduardo Valle, representando a CG, afirma que a atual gestão tomou posse
recentemente e que eles se dispõem a fazer um levantamento do índice de aprovações e
reprovações e que eles se propõem a conversar com o Prof. Lee Ling sobre esse assunto.
O Prof. Zanoni leu a regra (Artigo 13 do Regimento Geral de Graduação) na qual consta a
obrigatoriedade de entrega, pelo professor, do Plano de Desenvolvimento da Disciplina no
início das aulas, contendo todas as informações sobre a disciplina e como serão os
cômputos da mesma.
O Prof. Eduardo Valle afirma que não é bom para ninguém o alto índice de reprovações,
trancamentos e desistências em qualquer disciplina da UNICAMP. Ele explicou o que é e o
que não é acionável pelos alunos à CG, pois se a CG não tiver informações acionáveis
concretas por parte dos alunos a mesma fica de mãos atadas no seu campo de ação e não
terá o que fazer para interceder junto aos docentes que estão ministrando as aulas no
semestre corrente. Finalmente, ele pediu que os alunos enviassem a ele por e-mail os
relatos dos problemas, para que a CG/FEEC possa tentar resolvê-los.
* EA513: Quanto à questão dessa disciplina, os alunos afirmam que o Prof. Christiano Lyra
é disperso nas aulas. A CG da FEEC irá conversar com o professor, mas para isso, é
necessário que os alunos relatem situações concretas, para que possam tomar alguma
providência.
Os alunos relatam também que o docente da disciplina, Prof. Yaro Burian, ministrou a
disciplina EA513 no semestre anterior e que ele fala muito baixo. As CGs anteriores já
conversaram com o docente, mas isso não surtiu efeito algum.
A nova composição da CG/FEEC irá falar novamente com o docente para encontrar uma
solução para o caso e, posteriormente, dará um feedback aos alunos.
O Prof. Rodolfo Azevedo sugere que os alunos reportem os problemas tão logo eles
ocorram. Segundo ele, os alunos esperaram dois meses para reportar o problema, eles já
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deveriam ter reclamado às CGs, aos representantes discentes e às secretarias de
graduação. O Prof. Rodolfo recomenda que os alunos não esperem pela reunião de
avaliação e discussão de curso para efetuarem as reclamações.
O Prof. João Romano enfatizou que os alunos não devem ter medo em efetuar
reclamações, ao contrário, eles devem fazer com que as reclamações cheguem às
instâncias superiores, para que os problemas sejam resolvidos. Esta nova composição da
CG está empenhada em realizar alterações e ajudar, assim como as secretarias de
graduação do IC e da FEEC.
* Criação da Disciplina: Laboratório de Elétrica Digital: Os alunos sugerem a criação dessa
disciplina. A CG/FEEC irá estudar essa sugestão e dará uma posição aos alunos.

5.

Disciplina de Serviço: HZ291

Os alunos gostariam de poder escolher entre duas ou três disciplinas diferentes da área de
humanas (HZ), melhor atendendo às necessidades de cada aluno.
As Unidades, IC e FEEC, irão discutir internamente uma proposta para mudar isso na grade
curricular do curso 34 e informarão aos alunos.
O Prof. Eduardo Valle disse que as CGs sempre ouvirão as queixas dos alunos e sempre
que elas forem pertinentes serão levadas adiante, nunca serão ignoradas.

6.

Infraestrutura do IC - Prédio IC 3:

* Água: Um aluno reclamou que a água que sai do bebedouro demora muito e que após
tomá-la ele ficou com enjoo. O Diretor do IC, Prof. Ricardo Torres, disse que averiguará se é
um caso isolado ou se outros casos têm ocorrido. O Prof. Ricardo Torres lembra, novamente
aos alunos, que este é o tipo de assunto que não deve aguardar pela reunião de avaliação e
discussão de cursos, para que as medidas cabíveis possam ser providenciadas e resolvidas
tão logo aconteçam.
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* Tomadas: Os alunos informaram que algumas tomadas do jardim de inverno não estão
funcionando. A CG/IC informou que irá solicitar verificação e o conserto/troca, o que for
necessário, para resolver esse problema o mais rápido possível.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h45min e, para constar, eu, Daniel
de Jesus Capeleto, lavrei a presente Ata.

Campinas, 12 de maio de 2015.

Daniel de Jesus Capeleto

____________________________

Obs: Original assinado pelo Secretário de Graduação do IC.
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