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Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação

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

Data: 30/10/2014
Horário: início às 19h00min
Local: Auditório do IC (Sala 85 - IC2)
Docentes: Eduardo Candido Xavier, Siome Klein Goldenstein, Zanoni Dias, Hélio Pedrini,
Sandro Rigo, Paulo Lício de Geus, Tomasz Kowaltowski e Rodolfo Jardim de Azevedo.
Administração de Sistemas: William Lima Reiznautt.
Alunos: 22 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:

1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 1s14;

2.

Questões sobre a disciplina MC437;

3.

Questões sobre a disciplina MC558;

4.

ENADE 2014;

5.

Horários 2015.

1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 1s14:

O Prof. Eduardo repassou os itens abordados na reunião anterior de avaliação discente do
curso (1s2014) e deu uma breve explicação sobre medidas tomadas em relação a
problemas apontados pelos alunos. Segundo os alunos, o sinal de WiFi nas salas 316 e 353
ainda continuam ruins. O Sr. William Lima Reiznautt se compromete a verificar o motivo
dessa falha e tentar saná-la o mais breve possível.

2.

Questões sobre a disciplina MC437:

Os alunos relataram que estão tendo dificuldades no desenvolvimento dos projetos práticos
propostos na disciplina MC437. Os alunos falaram que há a necessidade de conhecimento
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de vários assuntos distintos: Banco de Dados, programação Java, HTML e desenvolvimento
Web. O Prof. Eduardo aponta que MC437 é uma disciplina do sexto semestre e os alunos já
deveriam ter visto a maioria dos assuntos em disciplinas anteriores como MC536, MC750 e
MC302. Segundo os alunos esta disciplina deveria ter mais pré-requisitos para garantir que
de fato os assuntos necessários tenham sido vistos anteriormente. O prof. Eduardo
informou que já existem pré-requisitos suficientes; e que aumentá-los apenas engessaria o
currículo. Os alunos relataram ainda que os critérios de avaliação não estão claros. O prof.
Eduardo se comprometeu a conversar com a Profª. Eliane sobre este assunto.

3.

Questões sobre a disciplina MC558:

Os alunos questionaram os critérios de avaliação dos laboratórios na disciplina MC558.
Dizem que a programação em ambiente fechado e com restrição de 2 horas para entrega,
não necessariamente avalia o conhecimento dos alunos sobre o assunto e nem a sua
capacidade de programação. Alunos relataram que se houvesse um pouco mais de tempo e
menor pressão, muitos teriam feito os laboratórios. O Prof. Eduardo diz que cabe a cada
professor estabelecer os critérios de avaliação da sua disciplina, e que neste caso não há
nada a ser feito. O prof. Eduardo ressalta porém que fará uma discussão com os membros
do DTC sobre as formas de avaliação nas disciplinas MC*58.

4.

ENADE 2014:

O prof. Eduardo fez uma revisão dos principais assuntos relacionados ao ENADE,
informando que o material da palestra sobre o ENADE bem como outras informações
encontram-se na página da CG. O Prof. Eduardo falou ainda sobre a importância da
participação dos alunos no ENADE e pediu para que estes façam o seu melhor na
realização desse exame.
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5.

Horários 2015:

O prof. Eduardo apresentou as disciplinas que serão oferecidas no ano de 2015 e pediu aos
alunos que verifiquem o material que está disponível na área PUB. Se houver sugestões ou
solicitações de alterações, que elas sejam enviadas à CG, para apreciação.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 20h00min e, para constar, eu, Daniel
de Jesus Capeleto, lavrei a presente Ata.

Campinas, 17 de novembro de 2014.

Daniel de Jesus Capeleto

____________________________

Obs: Original assinado pelo Secretário de Graduação do IC.

Instituto de Computação - UNICAMP
Av. Albert Einstein, 1251 - 13083-852 - Campinas/SP - Brasil
Tel: (019) 3521-5845 - Fax: (019) 3521-5847
E-mail: sec-grad@ic.unicamp.br

