Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação do
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Data: 20 de outubro de 2009
Horário: início às 19h00 e término às 20h45
Local: Sala CB15
Docentes: Anamaria Gomide (IC), Hans Liesenberg (Diretor do IC),Hélio Pedrini (IC - Coordenador
Associado), Jorge Stolfi (IC), Ricardo Torres (IC - Coordenador Associado da Engenharia), Sandro
Rigo (IC – Coordenador de Graduação), Tomasz Kowaltowski (IC) e Zanoni Dias (IC – Coordenador
Substituto da Engenharia).
Alunos: 32 assinaram a lista de presença
Tópicos definidos para discussão:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reunião anterior
Avaliação docente
Horário de atendimento
Prazo para correção de prova
Certificados de estudos
Matérias retiradas do catálogo 2010 – MC326 e MC636
Pré-requisito de MC750
Conteúdo da aula

0. Reunião anterior
O prof. Sandro informou que a previsão para uso das salas do IC-3.5 está prevista para março/2010.
1. Avaliação docente
- Alunos solicitaram a divulgação da lista completa de classificação dos docentes.
Prof. Sandro explicou como ficou decidida a divulgação e informou que esse processo está em fase
de experiência e que talvez possa ser mudado posteriormente.
- Alunos reclamaram que os professores passam a avaliação no dia da prova e muitos acabam não
fazendo a avaliação.
O prof. Sandro informou que cada professor tem autonomia para decidir como aplicar a avaliação.
- Alunos questionaram as perguntas do formulário de avaliação e disseram que elas são muito
genéricas.
Prof. Zanoni disse que o questionário foi elaborado pelo IC há muito tempo. Prof. Sandro informou
que está aceitando sugestões para mudanças das perguntas.
2. Horário de atendimento
Alunos reclamaram do horário de atendimento e pediram à CG para ser sempre as 18h.
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Prof. Sandro informou que o horário de atendimento fica a cargo do professor responsável pela
matéria e que fica inadequado estabelecer esse atendimento na hora do almoço.
3. Prazo para correção da prova
Prof. Zanoni esclareceu que entregar as notas no final do semestre não viola o regimento dos cursos
de graduação. Prof. Ricardo informou que os alunos podem entrar em contato com professor para
fazer a correção da prova.
4. Certificados de estudos
Prof. Sandro explicou que houve mal entendimento entre o IC e DAC, e por isso eles foram
divulgados no site e logo em seguida retirados. O IC está no aguardo de um retorno da DAC mas
ainda não houve resposta. Foi também informado aos alunos de que não haverá prejuízo para os
alunos e que tem direito ao certificado irá recebê-lo. Prof. Ricardo informou que em caso de dúvidas
os alunos podem entrar em contato por email com a CG.
5. Matérias retiradas do catalogo 2010 – MC326 e MC636
Prof. Ricardo esclareceu que o conteúdo dessas disciplinas será ministrado em outras matérias.
Alunos reclamaram que está havendo poucas aulas prática. Prof. Sandro informou que os alunos
podem enviar email com sugestões.
6. Pré-requisito de MC750
Aluno justificou que tem colegas da Biologia e Midialogia que gostariam de fazer esta disciplina, mas
como tem pré-requisito, não conseguem.
Prof. Sandro justificou que esta disciplina é do 7º semestre, se não tivesse pré-requisito os alunos do
IC iriam antecipá-la comprometendo o aproveitamento acadêmico.
7. Conteúdo da aula
Alunos questionaram se um professor pode dar qualquer coisa na aula.
Prof. Sandro explicou que desde que ele não esteja comprometendo o programa da disciplina, não
há problema em lecionar conteúdo extra.
Prof. Ricardo informou que além de seguir a ementa e o programa da disciplina, de extra, costuma
ensinar um pouco de português para os alunos, pois isso ajudará nas entrevistas de emprego.
Prof. Zanoni complementou dizendo que o programa da disciplina está no site do IC e DAC.
----Outras perguntas:
- Um aluno que tem aula de estatística neste semestre reclamou que os 3 (três) professores da
disciplina falam apenas espanhol e que é muito difícil de acompanhar as aulas.
Prof. Sandro e Prof. Ricardo irão entrar em contato com o Coordenador da Estatística para verificar
este assunto.
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- Alguns alunos reclamaram que o novo catálogo da Ciência da Computação não terá a disciplina de
Compiladores, mas terá várias disciplinas de Engenharia de Software.
Prof. Ricardo e Prof. Sandro fizeram uma breve explicação sobre o motivo de Compiladores não ter
sido incluída no novo catálogo. A decisão final sobre o novo catálogo foi da Congregação, onde tanto
docentes e quanto representantes discentes tem direito a voto.
- Alunos reclamaram das cadeiras da sala 316 do IC-3 e solicitaram a troca das cadeiras pelas
cadeiras que estão no IC-3.5 ainda sem uso.
Prof. Hans justificou que em março 2010 o IC-3.5 começará a funcionar. As cadeiras que estão no
novo prédio estão reservadas, mas irá verificar a possibilidade do seu uso imediato.
- Aluno perguntou se procede a informação que haverá um restaurante da Unicamp perto do IC-4?
Prof. Hans, explicou que sim, isso está no projeto da Unicamp e fez um breve comentário sobre
como está a situação do IC-4
- Aluno perguntou quando será retirado aquele contêiner que está do lado do IC-3, pois está
atrapalhando a entrada de quem vem do estacionamento.
Prof. Hans disse que esse contêiner será permanente e que partir do março/2010 a entrada do IC3.5 será pela Rua Saturnino de Brito. Essa medida visa possibilitar a retirada dos contêineres móveis
que estão na entrada atual do IC-3.5 pois o aluguel destes são uma despesa extra ao IC.
Finalizando a reunião, o prof. Sandro fez uma apresentação da carga didática do 1º semestre de
2010, divulgando as disciplinas e professores.
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