Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação do
Curso de Engenharia de Computação
Data: 15 de maio de 2012
Horário: início às 14h
Local: Sala FE03 – FEEC
Tópicos definidos para discussão:
1. Infraestrutura IC e FEEC
2. Disciplina MC302
3. Sistemas Operacionais/ Compiladores (EA876-EA872 e MC910-MC911)
4. MC404/EA871
5. Básico: Físicas III e IV
6. CE304 (Direito)
7. MA141, QG100, MA211, ME323
8. MC722, EA075 e EA960
9. Equivalência por Catálogo
10. CRP por Matéria
11. Emissão de Documentos em Inglês pela DAC
12. Criação de Grupo de Estudo para “Pensar Eng. Computação”

1-Infraestrutura:
IC
Os problemas de infraestrutura relatados:
1) Aumentar o número de vagas de bicicletas no IC 3, e chumbar a estrutura usada para prender bicicletas
(pois os alunos falaram que ela está solta.)
2) Na sala 317 há extensões de energia que não estão funcionando.
3) A sala 305 parece que não é limpa com a frequência necessária.
Os problemas na área de informática:
1) Os alunos relataram que gostariam de ter instalado um mysql nas máquinas onde possuem o public_html
deles para terem a possibilidade de criar páginas que usam gerenciadores de conteúdo (que por sua vez
usam um banco de dados como o mysql).
1.1) Sugeriram a instalação de Ruby on Rails.
2) Houve reclamações quanto a qualidade da Wifi no IC3.
FEEC (SIFEEC)
a- Computadores de laboratórios ainda sem acesso à internet e esse recurso serviria de apoio para as
disciplinas EA871 e EA079.
b- Wireless melhorou.
c- Os alunos questionaram a possibilidade de trocar o sistema operacional ubuntu.
d- Também sugeriram aumentar o nível de privilégio dos usuários para permitir que eles possam trocar suas
senhas
e- Melhorar a disposição das carteiras na sala LE27 (algumas fileiras muito próximas entre si).
f- Houve relato de que há cadeiras quebradas e isso será repassado à diretoria.
g- Houve o pedido para disponibilizar o controle do ar condicionado nos laboratórios 20 e/ou 22.
2-MC302

- Alguns alunos relataram que há grandes diferenças na forma como a disciplina é ministrada. Um professor
foca mais na linguagem enquanto que outro foca mais em conceitos. Haverá uma conversa com os
professores que ministram a disciplina para achar um meio termo.
3-Sistemas Operacionais/ Compiladores (EA876-EA872 e MC910-MC911)
Os alunos comentaram a possibilidade de fazer EA876 contida em MC910+MC514 e EA872 contida em
MC911, para que alunos AB que queiram se aprofundar no assunto possam fazer disciplinas no IC e ficarem
dispensados da FEEC. A coordenação vai analisar e implementar se concluir que é pertinente.
4-MC404/EA871
EA871: essa matéria é oferecida aos alunos da engenharia elétrica e aos alunos de engenharia de
computação. Da forma como a disciplina é oferecida ela acaba sendo repetitiva para alunos da computação
(Assembly é repetitivo para eng. Computação AB).
Sugestão apresentada: criar uma disciplina equivalente a EA871 para Engenharia de Computação - AB, na
qual não seria dada assembly.
MC404: os alunos acham que atualmente está sendo bem dada.
5-Básico: Físicas III e IV
- Fazer como para o curso de EE, usar as disciplinas da FEEC: EE330, EE521, EE301 e EE522 no lugar de
F328, F 329, F428, F 429. Não há disponibilidade atual de professores para isto, mas o assunto será discutido
na CG-FEEC.
6-CE304 (Direito)
- Os alunos estão descontentes com o atual conteúdo. Verificar se é possível introduzir propriedade
intelectual: a Coordenação vai conversar com a coordenação do IE.
7-MA141, QG100, MA211, ME323
- Os alunos estão descontentes os cursos acima: não cumprem ementa ou conteúdo exagerado, bibliografia
escassa, enfoques que não dizem respeito à Engenharia de Computação, como por exemplo: conteúdos
diferentes entre professores diferentes. MA141, MA211 e ME323: não cumprem ementa – as coordenações
do IC e da FEEC enviarão ofício para as Coordenações dos Cursos envolvidos solicitando que a ementa seja
cumprida.
- QG100: enfoques que não dizem respeito à EC. As coordenações do IC e da FEEC irão conversar com a
Coordenação de Graduação da Química.
MC102: a Coordenação do IC vai conversar com os docentes da disciplina MC102.
8-MC722, EA075 e EA960
- EA075 e MC722 não devem ser equivalentes: só se mudar uma das siglas. Isso será analisado.
- Criar equivalência entre MC722 e EA960. O assunto será avaliado e implementado se for julgado pertinente.
9-Equivalência por Catálogo
- A ideia será discutida na CGs e encaminhada para DAC / CCG se oportuno.
10- CRP por Matéria
- A ideia será discutida na CGs e encaminhada para DAC / CCG se oportuno.
11-Emissão de Documentos em Inglês pela DAC
- As coordenações acham esta solicitação pertinente, uma vez que as informações estão sob
responsabilidade da DAC. Vamos encaminhar a sugestão para DAC / CCG.
12- Criação de Grupo de Estudo para Pensar Eng. Computação
- Os alunos sugeriram criação de uma comissão ou grupo para pensar sobre Eng. Computação, do ponto de
vista conceitual.

