ATA DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 34 (EC)
13/05/2008

Local: FE02-FEEC (início: 10h)
Presentes: 30 alunos, 3 docentes da FEEC e 9 docentes do IC (estavam presentes Diretor:
Stolfi e Diretora Associada: Anamaria Gomide)
Itens definidos para discussão:
- reunião anterior
- eletivas
- infra-estrutura das salas e de laboratórios do IC
- créditos por semestre
- máquina de café no IC
- segurança
- curso novo do IC
1) Reunião anterior:
Foram comentados itens discutidos na reunião do 2s/2007 e que ficaram de ser
analisados pela coordenação/Diretoria:
- Estrutura dos Lab’s – na reunião anterior, frente às reclamações dos alunos
quanto à infra-estrutura dos Lab’s tanto da FEEC quanto do IC, foi colocado que
as duas unidades fariam esforços no sentido de melhorar. Será comentado no
item 3 desta reunião.
- EA044 – os alunos consideram que esta disciplina estava sendo dada com
conteúdo muito teórico e pouco aplicado. Uma tentativa feita foi trocar os
docentes da disciplina para mudar o enfoque. Consideram que melhorou.
- MS211 – havia uma reivindicação dos alunos para que fosse dada num semestre
mais à frente, considerando que está longe das disciplinas que fazem uso dela. A
coordenação analisou e concluiu que é de difícil solução, dado que mudar
MS211 de semestre significa antecipar alguma outra disciplina, o que não é
simples considerando os pré-requisitos e de que esta ficaria longe das disciplinas
que a seguem na árvore de pré-requisitos. A coordenação vai voltar a analisar.
- BE310 – foi cogitado trazer para nossas unidades, dado que os alunos sentem
discriminados e acham que os assuntos tratados têm pouca correlação com as
engenharias. Não é uma alternativa de fácil implementação, considerando as
limitações do nosso quadro docente.
2) Eletivas
Os alunos perguntam da possibilidade de colocar eletivas nos semestres mais cedos.
Houve controvérsias, mesmo porque, como nosso curso é baseado em créditos,
quem quizer adiantar eletivas, podem escolher. Além disso, não parece salutar
deixar as obrigatórias para o final do curso, não esquecendo de que muitas vezes, as
eletivas supõem aprofundamento nos assuntos específicos já vistos nas obrigatórias.

3) Infra-estrutura das salas e de laboratórios do IC
Foi colocado em discussão as salas e laboratórios do IC, não foi considerado as da
FEEC. Os alunos perguntam sobre as reformas das salas do IC 302, 303, 304 e 305.
A sala 304 deve estar pronto para o próximo semestre desde que imprevistos não
ocorram. A reforma da sala 302 está em fase de licitação e a das salas 303 e 305
está em fase de projeto.
Por outro lado, os alunos consideram que os computadores estão muito sujos,
principalmente os teclados. Com a terceirização dos serviços de limpeza, está
complicado resolver esta questão mas a diretoria acha que precisa envolver mais
pessoas no processo (os terceirizados não têm cuidado/competência e os
funcionários de informática não consideram serviços deles). A Diretoria vai
procurar uma solução.
Reclamam também que os banheiros ficam sujos (muitas vezes de barros) –
Diretoria vai dar uma solução.
Um aluno pergunta se não seria possível colocar borrachas nos pés das carteiras:
também vai ser estudado.
4) Créditos por semestre
É importante manter o balanço de créditos por semestre, não sobrecarregando
alguns em detrimento de poucos em outros. Este aspecto deve ser considerado nas
eventuais mudanças da grade curricular. Foi perguntado da possibilidade de mudar
o semestre de EA772 e EA773. A coordenação vai analisar. Foi comentado que
EA773 está fácil e perguntou-se se a ementa está sendo cumprida. A FEEC acredita
que sim mas compromete reunir com os docentes do IC para discutir a questão,
visando um consenso.
5) Máquina de café no IC
Os alunos consultam a possibilidade de colocar uma máquina de café no C3 ou abrir
a cantina à noite e nos finais de semana. O Prof. Stolfi pondera que máquina
simples é vulnerável e promete discutir com CACO para encaminhar uma solução.
Pode ser uma máquina com moeda de alguma empresa.
6) Segurança
Os alunos lembram os recentes assaltos relâmpagos e tentativa de estupro ocorridos
no campus e perguntam se providências estão sendo tomadas. O Prof. Stolfi
comenta que as ocorrências foram notificadas tanto para a Prefeitura do campus
quanto para Reitoria e setor de segurança. Trata-se de problema da Unicamp. Existe
plano para aumentar a segurança ostensiva e colocar câmeras em alguns pontos
estratégicos. Acredita que pode diminuir ocorrências mas não garante total
segurança. É importante cada pessoa tomar os devidos cuidados.
7) Curso novo do IC
IC aprovou aumento de pelo menos 30 vagas mas ainda não sabe nem como nem
em que curso. Pensa-se em curso com um núcleo básico e com várias ênfases, e
com laboratórios multi-disciplinares.

O Prof. Ricardo Torres comenta que na recente eleição de discentes em órgãos
representativos como Comissão de Graduação, Comissão de Pós-Graduação, Congregação,
houve muito pouco candidatos e diversos cargos ficaram vagos. Pede que os alunos se
envolvam mais, candidatem e votem.
A reunião foi encerrada às 11:30h.

