Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação

Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Bacharelado em Ciência da Computação

Data: 27/05/2014
Horário: início às 19:00 h
Local: Auditório do IC (Sala 85 - IC2)
Docentes: Eduardo Candido Xavier, Ariadne Maria Brito Rizzoni Carvalho, Flávio Keidi
Miyazawa, Zanoni Dias, Hélio Pedrini, Sandro Rigo e André Santanchè.
Alunos: 10 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:

1 - Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 2s13;
2 - Atribuição de professores para o período noturno;
3 - Questões sobre a disciplina MC346;
4 - Disciplinas da área de IA;
5 - Pré-requisito ME323 para a disciplina MC458;
6 - Questões sobre Infraestrutura;
7 - Questões sobre utilização de espaços físicos do IC;
8 - Questões sobre a disciplina MC437;
9 - ENADE 2014.

1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 2s13:

O Prof. Eduardo fez uma breve explicação sobre medidas tomadas em relação a problemas
apontados pelos alunos, em especial problemas apontados nas disciplinas MC437, MC346
e MC714.
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2.

Atribuição de professores para o período noturno:

Os alunos manifestaram preocupação com a oferta de disciplinas no período noturno, em
especial disciplinas constantes em blocos de eletivas, como o bloco de IA. Exemplificaram
que no semestre corrente, disciplinas eletivas do grupo de IA foram oferecidas apenas no
período diurno. O prof. Eduardo explicou que a CG está fazendo um esforço para que haja o
oferecimento destas disciplinas, e outras, como disciplinas de projetos, no período noturno.
O prof. Eduardo destaca ainda que pelo menos uma vez ao ano sempre será oferecida uma
disciplina de cada bloco de eletivas no período noturno. Exemplificou que a disciplina do
prof. Anderson Rocha, da área de IA, será ministrada no período noturno no semestre
seguinte. Também serão ofertadas disciplinas de projetos do período noturno.
Os alunos também manifestaram o interesse na divulgação prévia do quadro de horários
das disciplinas que serão ofertadas em um semestre seguinte. Com isso os alunos poderão
detectar problemas de oferecimento e conversar com a coordenação na busca por uma
solução. A CG informou que o horário fica disponível online no endereço ~cg/PUB e que os
alunos podem consultar este sem problemas, mas com a ressalva de que é um horário em
construção e uma versão definitiva para um determinado semestre só fica pronta no fim do
semestre anterior. A CG informou que tendo um horário mais estável irá divulgar para os
alunos averiguarem os oferecimentos de disciplinas.

3.

Questões sobre a disciplina MC346:

Os alunos presentes apontaram alguns problemas na disciplina de responsabilidade do
Prof. Siome, dentre eles, muitas faltas, demora na correção de testinhos, trabalho prático
muito difícil em relação ao que foi ministrado em aula. O Prof. Eduardo falará pessoalmente
com o Prof. Siome para resolver estas questões.

4.

Disciplinas da área de IA:

Os alunos informaram que nenhuma disciplina do grupo IA está sendo oferecida no período
noturno. Uma sugestão dos alunos é que se possa cursar disciplinas da FEEC para cumprir
o requisito do grupo de IA. Os professores Eduardo e Zanoni apontaram sobre a dificuldade
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disto, visto que é uma disciplina de outra faculdade e não há garantia de que alunos do IC
sejam aceitas nas turmas das disciplinas da FEEC. Outra possibilidade apontada pelos
alunos é incluir disciplinas de tópicos em inteligência artificial no bloco de IA. A CG disse
que irá discutir o assunto.

5.

Pré-requisito ME323 para a disciplina MC458:

Os alunos questionaram a importância de se manter o pré-requisito ME323 para a disciplina
MC458. A CG levará esta questão para discussão no Departamento de Teoria de
Computação para averiguar a possibilidade de suprimir esse pré-requisito de MC458.

6.

Questões sobre Infraestrutura:

Os alunos reclamaram que em diversos momentos não estão conseguindo acessar a rede
WiFi do IC, especialmente em momentos de pico. A Coordenação entrará em contato com
Camila, responsável pela Administração de Sistemas, e dará um feedback aos alunos o
mais rápido possível sobre os problemas relatados da WiFi do IC.

7.

Questões sobre utilização de espaços físicos do IC:

Os alunos indagaram sobre o que exatamente se tratava a pesquisa sobre espaço que
estava sendo feita. O prof. Flávio explicou que há um GT de espaço que está conduzindo
pesquisas e fóruns para determinar o que a comunidade do IC espera sobre a distribuição e
alocação de espaço do IC. Destacou que há um representante discente participando do GT
e que os alunos deveriam levar suas considerações também para este representante. Os
alunos parabenizaram o IC pela criação deste GT e por fazer ouvir todos os setores do IC.

8.

Questões sobre a disciplina MC437:

Foi apontado pelos alunos uma falta de organização no início desta disciplina, que é
ministrada pela Profª. Cecília Rubira. Os alunos também destacaram que a docente cobrou
a utilização da ferramenta Cosmos que foi desenvolvida por um aluno de mestrado da
mesma, e que achariam melhor a utilização de ferramentas mais conhecidas. Relataram
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também que houve demora na liberação desta ferramenta o que ocasionou um pouco de
atraso no início do desenvolvimento do projeto da disciplina. O Prof. Eduardo irá falar com a
professora em questão sobre estes assuntos.

9.

ENADE 2014

O prof. Eduardo explicou que a prova do ENADE 2014 dar-se-á no dia 23 de novembro de
2014, às 13:00. Todos os alunos que tiverem concluído 80% ou mais do curso deverão fazêlo. O Prof. Eduardo enfatizou e destacou aos alunos a importância deles realizarem este
exame e se prepararem bem. O prof. Eduardo fez considerações sobre a última avaliação
do ENADE e destaca que as notas foram baixas e isto acarreta alguns problemas como a
impossibilidade de participação em alguns Editais para captação de recursos para a
graduação. Os professores Zanoni e Hélio também fizeram algumas considerações
destacando que pelo fato do IC não ter obtido um bom resultado, o curso deverá passar por
processo de credenciamento, e que este seria automático caso o curso tivesse uma boa
avaliação no ENADE. Também destacaram a importância dos alunos irem bem neste
exame, pois é a imagem da universidade em que irão se formar.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21:00 h e, para constar, eu, Daniel
de Jesus Capeleto, lavrei a presente Ata.

Campinas, 04 de junho de 2014.

Daniel de Jesus Capeleto

_________________________

Obs: Original assinado pelo Secretário de Graduação do IC.
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