Reunião Semestral de Avaliação e Discussão do
Curso de Engenharia de Computação
Data: 12 de maio de 2009
Horário: 10h
Local: Sala FE02 da FEEC
Presentes:
• Docentes: Alice Maria Bastos Hubinger Tokarnia (FEEC), Anamaria Gomide (IC), Clésio Luis
Tozzi (FEEC), Eleri Cardozo (FEEC), lslene Calciolari Garcia (IC – coordenadora), Ivan Luiz
Marques Ricarte (FEEC), José Mario De Martino (FEEC – coordenador associado), Max
Henrique Machado Costa (FEEC – diretor), Yaro Burian Junior (FEEC) e Zanoni Dias (IC).
• Funcionários da área de sistemas: Camila (IC) e Eduardo (FEEC).
• Alunos: 70 assinaram a lista de presença.
PAUTA
1. Reunião do segundo semestre de 2008
2. EA876 contida em MC514 e MC910
3. Impressora – FEEC
4. Sala 305 do IC-3
5. Sistema de tickets (bugzilla) na rede do IC
6. Disponibilidade de livros na biblioteca
7. Adequação das provas
8. Testes de proficiência
9. Certificados de estudos
10. Estágio
11. Representação discente
12. Interação com o mercado de trabalho
13. Provas durante o FISL
14. Circuitos II para a modalidade AB
15. Reforma curricular – catálogo de 2010
16. Festa junina
ATA
1. Reunião do segundo semestre de 2008
Algumas reivindicações do semestre passado:
• Limpeza dos banheiros do IC-3 no final de semana.
Existem algumas dificuldades burocráticas.
• Monitores do IC-3 com marcas de dedos.
A limpeza é feita periodicamente; foi solicitada a colaboração dos alunos em sua
manutenção.
• Cadeiras novas para o IC-3.
Está na pauta do Conselho Interdepartamental do IC.
• Álgebra linear – ênfase em computação.
A disciplina permanece padronizada.
• MC722 – equivalências.
Foi relembrada a impossibilidade da implementação.
• Substituição de uma disciplina de laboratório de Física por uma de laboratório da Engenharia
Elétrica.
Existe a dificuldade da unidade assumir mais carga didática e há outras prioridades.
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2. EA876 contida em MC514 e MC910
A CG da FEEC irá analisar.
Uma solução temporária é solicitar aproveitamento de estudos.
3. Impressora – FEEC
Os alunos reivindicaram um aumento no período de acesso à impressão na FEEC, que está
buscando solução para as questões de segurança patrimonial e logística.
4. Sala 305 do IC-3
Após a reclamação da situação dos equipamentos da sala 305 do IC-3, foi esclarecido que estão
sendo adquiridas 10 novas máquinas e que também haverá troca por máquinas usadas, porém mais
potentes.
5. Sistema de tickets (bugzilla) na rede do IC
Os alunos desconheciam que existe o acompanhamento de requisição via e-mail.
A CG do IC sugeriu um estudo para optar pela melhoria do sistema existente ou mudança para
bugzilla.
Nos casos de instalação de software usado em disciplinas, a orientação foi enviar o pedido para
o e-mail da CG do IC.
6. Disponibilidade de livros na biblioteca
Os alunos relataram que são apenas 5 exemplares do livro (Johnson) mais utilizado na disciplina
EA513.
A CG da FEEC fará um pedido de compra de mais exemplares.
7. Adequação das provas
• Os alunos contaram que às vezes tomam conhecimento de suas notas no dia do exame ou
após o prazo para a desistência de matrícula na disciplina, além de casos de correção binária
(certo ou errado) de provas de algumas disciplinas.
As CGs estudarão um modo para diminuir essas ocorrências.
• Há casos que o professor determina peso 0,4 para o exame final de sua disciplina, o que é
permitido pelo Regimento Geral dos Cursos de Graduação da Unicamp.
• Os alunos percebem que o uso de calculadora com mais recursos diminui o tempo de
resolução de questões de prova, porém nem todos os alunos têm esse tipo de calculadora.
A CG comentou que pode ser uma estratégia didática do docente em questão.
• Um aluno sugeriu um novo cálculo do CRP.
A CG encaminhará a proposta para a CCG.
8. Testes de proficiência
Os alunos reivindicaram que seja oferecido teste de proficiência em todas as disciplinas teóricas.
A CG explicou que os testes geralmente são no final do semestre, na mesma época dos exames
finais, e que o aluno não pode ter registro, em seu histórico escolar, de reprovação ou desistência de
matrícula na disciplina objeto de proficiência.
Nas turmas especiais (#) podem se matricular apenas os alunos reprovados por nota e que
tenham atingido a frequência mínima exigida.
9. Certificados de estudos
Os alunos solicitaram mais divulgação (árvore de pré-requisitos, semestralidade e apresentação
geral) dos certificados de estudos, além das informações disponíveis nos sites das unidades.
A CG irá providenciar palestras sobre o tema no segundo semestre de 2009.
10. Estágio
Do ponto de vista dos alunos, a formação que recebem é focada na área acadêmica.
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A CG esclareceu que os modismos são evitados, visando uma formação sólida.
Os alunos gostariam de ampliar as possibilidades de estágio ao longo do curso.
A CG da FEEC informou que novas regras de estágio foram aprovadas recentemente.
11. Representação discente
A CG da FEEC reforçou a importância da participação dos alunos através de seus
representantes discentes na CG e na Congregação das unidades para levarem sugestões e
discutirem soluções, inclusive sobre estágio.
12. Interação com o mercado de trabalho
Os alunos requisitaram formação em liderança, trabalho em grupo e deadline, entre outros.
A CG da FEEC lembrou que a unidade recebe workshops e oficinas de empresas.
13. Provas durante o FISL
O Fórum Internacional de Software Livre ocorrerá no período de provas.
A pedido dos alunos, mediante a apresentação de listagem dos professores envolvidos, a CG
entrará em contato sugerindo, caso conveniente, prova substitutiva para os alunos que comprovarem
a participação.
14. Circuitos II para a modalidade AB
Os alunos comentaram que a disciplina de Circuitos II é pouco relevante para a modalidade AB e
que ela poderia ser substituída por outra mais interessante.
15. Reforma curricular – catálogo de 2010
A CG explicou as modificações curriculares do catálogo de 2010.
16. Festa junina
O diretor da FEEC aproveitou o momento para convidar todos a participarem da festa junina que
será em conjunto com a FEA.
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