Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação do
Curso de Engenharia de Computação
Data: 10 de outubro de 2013
Horário: início às 10h
Local: Sala FE03 – FEEC
Docentes: Akebo Yamakami, Eduardo Cândido Xavier, Flávio Keidi Miyazawa, Guilherme Pimentel Telles,
Hélio Pedrini (Coordenador Associado de Graduação), Ivan Luiz Marques Ricarte (Coordenador de
Graduação), José Antenor Pomílio, José Mario De Martino, Juliana Freitag Borin, Rafael Santos Mendes,
Ricardo da Silva Torres, Ricardo Ribeiro Gudwin, Zanoni Dias
Alunos: 51 assinaram a lista de presença
Tópicos definidos para discussão:
1. Ata Anterior / Relato das atividades
2. Disciplinas
1. do IC: MC536, MC404 e MC202
2. da FEEC: EA872
3. Infraestrutura
1. do IC:
2. da FEEC
4. ENADE
1- Ata Anterior / Relato das atividades
O prof. Ivan comentou alguns pontos citados na última avaliação de curso e relatou as atividades realizadas
pela coordenadoria para resolver os problemas que foram apresentados.
2 – Disciplinas
Os alunos do Centro Acadêmico da Computação (CACo) realizaram uma reunião antecipada para agrupar
assuntos a serem levados para a reunião de avaliação de curso e relataram algumas ocorrências em
disciplinas do IC e da FEEC.
1.

Disciplinas do IC: MC536, MC404 e MC202

- MC536. Bancos de Dados: Teoria e Prática
Foram relatados problemas com os prazos para entrega dos trabalhos de laboratórios da disciplina e
que o conteúdo deles abordava de forma parcial os conceitos de banco de dados.
- MC404: Organização Básica de Computadores e Linguagem de Montagem
Houve reclamações quanto à didática do professor Célio e que os auxiliares didáticos alocados para a
disciplina mostraram não conhecer o sistema que seria utilizado quando o semestre letivo iniciou.
Pareceu aos alunos que houve pouco planejamento da disciplina antes do início das aulas.
Referente às aulas ministradas pelo prof. Anido, relatou-se que a documentação da plataforma que o
professor utiliza na disciplina encontra-se desatualizada e isso faz com que os alunos tenham um
trabalho extra para entender o sistema quando deveriam concentrar-se em utilizá-lo.
- MC202: Estruturas de Dados

Os alunos relataram vários pontos sobre a forma como a disciplina vem sendo ministrada. Em
especial, destacou-se que os exemplos de código são elaborados durante a aula pelo professor e que
isso causa uma maior incidência de erros. Isto ocupa tempo da aula com revisão do código.
O prof. Guilherme, responsável pela disciplina, estava presente e esclareceu alguns pontos e informou
que conversará com os alunos na próxima aula sobre as questões levantadas.
2.

Disciplinas da FEEC: EA872

- EA872: Laboratório de Programação de Software Básico
Os alunos relataram que o laboratório da disciplina não estava suportando a quantidade de logins
simultâneos necessária. Alguns alunos reclamaram do método de ensino utilizado pelo prof. Gudwin
na disciplina – aprendizagem ativa.
O prof. Gudwin estava presente na reunião e pode esclarecer as questões levantadas.
Os alunos pediram para que fosse registrado elogios aos professores Rodolfo Jardim de Azevedo (IC)
e Renato da Rocha Lopes (FEEC) pela forma como ministram suas aulas.

3 – Infraestrutura
1.

do IC:

Os alunos citaram alguns problemas relacionados à infraestrutura do IC:
- Conexão wifi
Foram relatados problemas com a qualidade da wifi, especialmente quando há um número maior de
usuários utilizando o serviço.
O prof. Ricardo Torres informou que o IC receberá uma doação de equipamentos que permitirá uma
melhoria na qualidade da rede wifi.
- Impressões por SSH
Os alunos questionaram a suspensão desse serviço e se haveria possibilidade dele ser retomado uma
vez que vários discentes da comunidade do IC usavam com frequência esse método de impressão.
- Réguas/tomadas nos laboratórios
Foi relatado que várias tomadas nos laboratórios não estão funcionando. Há computadores na sala
301 que estão apresentando problemas.
- IC3,5
Os alunos perguntaram sobre o andamento das obras no prédio do IC3,5 e quando as salas de aulas
seriam liberadas. O prof. Ricardo Torres informou que a liberação das salas está prevista para a
semana de 14/10. Nesta semana, as salas do prédio serão utilizadas para um evento e logo em
seguida deverão ser liberadas para reserva.
O prof. Ricardo informou também que dois laboratórios de pesquisa serão transferidos para salas do
IC3,5.
2.

Da FEEC

- Conexão wifi
Foram relatados problemas com a qualidade da wifi que funciona bem nas salas de aula, mas
apresenta problemas no „bitolódromo‟ e que este problema é recorrente.
O prof. Antenor esclareceu estar ciente do problema e que há planos para expansão do alcance da
rede. As licenças que estavam disponíveis foram utilizadas para alcance da rede nas salas de aula.
- Impressora (demora na fila de impressão)

Foi relatado que há demora na fila de impressão na cota utilizada pelos alunos e que problemas são
habituais.
O prof. Antenor relatou que esse sistema de impressão funciona em comodato e que a empresa
responsável pela manutenção não tem atendido de forma satisfatória.
Será analisada a possibilidade de dispor de outra impressora (que pertença à FEEC) para dividir a
demanda.
- Sistema Operacional
Foi questionado se não seria possível aumentar as opções de sistemas operacionais utilizados pelo
SIFEEC. Este problema já foi citado em reuniões anteriores.
- Login no SIFEEC
Foi relatado que há um problema com múltiplos logins no SIFEEC.
recorrente.

Este problema parece ser

-Laboratório sem acesso à internet e vírus em computadores
Os alunos relataram que um laboratório da FEEC não possuiu acesso à internet e que os
computadores da sala estão com vírus.
O prof. Antenor explicou o processo de implementação de cabeamento no bloco “E” para que a
internet seja viabilizada no laboratório e disse que irá verificar a questão dos vírus nos computadores.
-Condicionador de ar (sala LE27)
O prof. Gudwin relatou problemas com o condicionador de ar da sala LE27. O prof. Antenor esclareceu
que as manutenções nos aparelhos têm que passar pelo CEMEQ e isto atrasa um pouco o processo
de renovação dos aparelhos.
4 – ENADE
O prof. José Mario De Martino destacou o baixo rendimento dos alunos na última prova do Enade.
Outros professores também comentaram o resultado. Uma análise das informações mostra que muitos
alunos que participaram optaram por não realizar a prova (entregando-a em branco), prejudicando o
desempenho geral. Uma boa nota neste exame permitirá uma renovação automática do
reconhecimento do curso e dará mais propriedade nas sugestões que dermos para melhorias na
realização da prova.
O prof. José Mario lembrou que no próximo ano (2014) haverá uma nova prova e ressaltou que deve
haver medidas de conscientização dos alunos.

