Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação

Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Engenharia de Computação

Data: 30/10/2014
Horário: início às 10h00min
Local: Sala PE11 - FEEC
Docentes do IC: Hélio Pedrini, Zanoni Dias, Eduardo Candido Xavier, Siome Klein
Goldenstein, Rodolfo Jardim de Azevedo, André Santanchè e Juliana Freitag Borin.
Administração de Sistemas do IC: William Lima Reiznautt.
Docentes da FEEC: José Antenor Pomílio e Akebo Yamakami.
Administração de Sistemas da FEEC: Janete Sayoko Toma.
Alunos: 39 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:
1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 1s14 (feedback das

Coordenações aos alunos) - Ata da Reunião anterior;
2.

Infraestrutura: IC e FEEC;

3.

Sala de Aula 353 do IC;

4.

Scanner do IC;

5.

WIFI do IC;

6.

Almoxarifado da FEEC;

7.

Cotas de Impressões na FEEC;
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8.

Disciplinas do IC: MCX58 / MC404 / MC302 / MC536;

9.

Disciplinas da FEEC: EA872 / EA075 / EA513;

10.

Disciplinas de Serviços: EM524 / BE310 / MA211;

11.

Escolha de Modalidade;

12.

ENADE 2014.

1.

Síntese das discussões da reunião anterior ocorrida no 2s13 (feedback das

Coordenações aos alunos) - Ata da Reunião anterior:
O Prof. Hélio apresentou um feedback sobre os assuntos apresentados pelos alunos na
última Reunião de Discussão e Avaliação do curso, no primeiro semestre de 2014,
repassando os itens abordados na mesma. O Prof. Hélio perguntou se alguém gostaria de
fazer algum comentário sobre a reunião anterior. Um aluno se manifestou querendo saber
sobre as bolsas PAD e PED. Outro aluno perguntou sobre a falta de professores para o
período noturno. Foi dado o retorno que todas as Bolsas PAD e PED já estão alocadas e
que o IC está contratando mais professores para complementar o corpo docente. Outro
aluno questionou se seria possível a equivalência entre MC722 e EA075 e o Prof. Hélio
informou que não há equivalência entre estas disciplinas e não há como considerá-las
equivalentes, pois possuem conteúdos distintos.

2.

Infraestrutura: IC e FEEC:

Problemas SIFEEC: os alunos propõem a melhoria do gerenciamento dos laboratórios da
FEEC. Um aluno relata problemas com os servidores de impressão do SIFEEC, que se dão
por conta da instalação do programa Adobe nos computadores com Sistema Operacional
Windows Vista. Arquivos muito grandes também ocasionam falhas de impressão, tanto no
IC quanto na FEEC. Os alunos relataram também que no IC houve um problema análogo,
mas na FEEC o problema ocorre frequentemente, principalmente quando muitos usuários
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enviam muitas impressões simultaneamente. Os alunos também solicitam outros
gerenciadores de janelas, além do disponível (KDE). A Srª. Janete Sayoko Toma, da
administração de sistemas da FEEC, relatou que todos esses serviços serão aprimorados. O
Sr. William Lima Reiznautt, da administração de sistemas do IC, informou que os
funcionários da AdmSis do IC orientam os alunos a respeito do melhor modo de enviar
arquivos para impressão. O IC está providenciando um conversor de arquivo para extensão
PDF, que deve contribuir para facilitar as impressões. Esse conversor deve corrigir alguns
arquivos antes dos mesmos serem enviados às impressoras. O Prof. André sugere que
sejam disponibilizadas instruções para envio de impressão nos computadores do IC na
página do IC. O Sr. William Lima Reiznautt implementará esta sugestão do Prof. André.

3.

Sala de Aula 353 do IC:

Os alunos relataram o problema crônico com o ar condicionado da sala 353 do prédio IC
3,5. Esta sala ficou fechada no final do ano passado, entretanto, o problema persiste. A CG
do IC e a Diretoria estão atentos a esse problema e estão buscando a solução definitiva
para o mesmo.

4.

Scanner do IC:

Os alunos comentaram sobre o scanner existente no prédio IC 3/3,5 que foi encaminhado à
manutenção e ainda não retornou. O Prof. Hélio informou aos alunos que há um scanner no
prédio IC-2 que pode ser utilizado enquanto aquele do prédio IC 3/3,5 não retorna da
manutenção. A Secretaria de Graduação do IC se encarregará de colocar um aviso no local
onde fica o scanner no IC 3/3,5 informando que, caso o scanner esteja com problema ou em
manutenção, os alunos devem utilizar o scanner que fica em frente à Secretaria de
Graduação no prédio IC-02.
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5.

WIFI do IC:

Os alunos informaram que o WiFi do IC ainda não funciona a contento. O Sr. William Lima
Reiznautt disse que o IC está melhorando esse recurso e que, em breve, o serviço será
oferecido com as melhorias necessárias e, desse modo, resolverá essa questão.

6.

Almoxarifado da FEEC:

Os alunos relataram um problema com relação ao almoxarifado da FEEC. Segundo os
alunos, esse recinto fecha às 22:30h e, muitas vezes, o funcionário desse setor se ausenta
por muito tempo da sala. De acordo com o Prof. Pomílio, a FEEC está contratando mais um
funcionário, pois os setores da FEEC estão sendo reestruturados, resolvendo assim o
grande período de ausência de funcionários no Setor indicado. Quanto ao horário de
fechamento do recinto, o Prof. Pomílio informou que não há nada que possa ser feito, pois o
funcionário depende do ônibus fretado, que sai às 23:00h, tendo pouco tempo para
deslocamento do local de trabalho até o local de saída do ônibus fretado.

7.

Cotas de Impressões na FEEC:

Os alunos levantaram a questão sobre as cotas de impressão na FEEC. Segundo os alunos,
há uma grande diferença entre as cotas oferecidas pelo IC e as cotas oferecidas pela FEEC.
No IC, as cotas entre Ciência da Computação e Engenharia de Computação são iguais,
sendo 200 cópias para cada aluno. Assim, não há diferença entre os cursos, enquanto que
na FEEC, aos alunos de Engenharia de Computação são ofertadas 150 cópias. De acordo
com o Prof. Pomílio, a FEEC está reestruturando este serviço e deverá igualar a cota
oferecida aos alunos de Engenharia de Computação com os alunos de Engenharia Elétrica
após a escolha da modalidade pelo aluno no início do seu quinto semestre acadêmico.
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8.

Disciplinas do IC - MCX58 / MC404 / MC302 / MC536:

Os alunos relatam que têm tratamento diferenciado no IC para o Bacharelado em Ciência da
COmputação e na FEEC para o curso de Engenharia Elétrica.

MCX58 - O Prof. Arnaldo tem métodos de ensino muito diferentes do Prof. Dahab. Os
alunos também manifestaram sua preocupação com relação ao número de vagas. O Prof.
Hélio informou que a CG/IC procura atender a todos os alunos igualmente, mas cada
professor tem seu método e a CG/IC não interfere nisso.

O Prof. Hélio informou que todo e qualquer problema que ocorra deve ser comunicado à CG,
para que ela possa buscar as soluções cabíveis o mais rapidamente possível e interceder se
for o caso, não deixando por parte dos alunos serem efetuadas as reclamações somente
nas reuniões de avaliação e discussão do curso.

Em relação às disciplinas MC558 e MC658, foi levantada uma questão pelos alunos em
relação às vagas disponíveis para o primeiro semestre de 2015. O Prof. Hélio disse que a
CG entrará em contato com o prof. Orlando, para que os alunos tenham mais uma opção de
docente ou monitor alocado para esta disciplina.

MC404 - O Prof. Borin é mais exigente do que o Prof. Célio. Há diferenças também na forma
como os professores utilizam dos auxiliares didáticos (PADs e PEDs). O Prof. Hélio disse
aos alunos que cada professor tem seu método de ensino e a CG/IC normalmente não
interfere nisso.

MC302 - No ano passado, os alunos tiveram um retorno bastante positivo com a disciplina
ministrada pelo Prof. Fábio Usberti. Em 2015, a Profª. Rubira deverá ministrar novamente a
disciplina e, de acordo com o relato dos alunos presentes, eles prefeririam ter aulas com o
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Prof. Usberti. Há também a sugestão dos alunos em revisar a ementa desta disciplina. O
Prof. Hélio informou que a CG/IC está conversando com a Profª. Rubira sobre esse assunto
e que o Prof. Usberti gostaria de voltar a ministrar a disciplina, portanto, de acordo com a
CG, deverá haver revezamento semestral entre os professores.

MC536 - O conteúdo da disciplina é muito extenso e o tempo para a realização das aulas é
muito curto, obrigando assim as aulas serem muito corridas. Os alunos querem mais
exercícios em laboratórios. Os alunos querem também dicas para leitura, onde encontrar as
referências e quais os materiais que colaboram para o aprofundamento no assunto.
Sugestão dos alunos para os laboratórios, utilização do SuSy e de um sistema de
gerenciamento de banco de dados (SGBD). Os exercícios em sala de aula devem ser
expandidos em laboratórios. O Prof. André, presente na reunião, informou que sempre nas
últimas aulas do semestre letivo, assim como já foi realizado nos semestres anteriores,
tempo suficiente é despendido para análise mais detalhada de todos os exercícios ("check
points") realizados em sala de aula. O prof. André está aberto a discutir com os alunos em
sala de aula a realização de mudanças futuras da metodologia adotada por ele nas aulas.

9.

Disciplinas da FEEC - EA872 / EA075 / EA513:

EA872 - Alunos afirmam que a carga horária da disciplina é excessiva, sendo que passam
entre 10h e 11h para a elaboração de relatórios. Os alunos presentes sugeriram a
diminuição da carga horária para 4 créditos, pois consideram que a disciplina é fundamental,
embora a carga horária seja longa. O prof. Akebo se compromete a levar a questão para a
CG/FEEC para discussão. Os alunos sugerem que a disciplina seja ministrada
quinzenalmente da mesma forma que o prof. Rodolfo ministra no IC. Também sugerem a
troca do critério de avaliação: ao invés do relatório, substitui-se por uma arguição do aluno.
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EA075 - Os alunos elogiaram a Profª. Letícia que está ministrando a disciplina neste
semestre. O Prof. Akebo disse que os alunos terão mais um novo docente nessa área, o
Prof. Levi, que está sendo contratado pela FEEC.

EA513 - Os alunos presentes reclamaram que o Prof. Yaro fala em tom de voz muito baixo;
o problema continuou mesmo após reclamação dos alunos feita diretamente a ele. De
acordo com os alunos, o Prof. Yaro não consegue falar mais alto. O Prof. Akebo se
encarregará de falar pessoalmente com o Prof. Yaro e solicitará a ele que se utilize do
microfone nas aulas. O Prof. Akebo esclarece que os alunos não precisam aguardar a
reunião de avaliação de curso para expor questões relacionadas à vida acadêmica, basta
entrar em contato com a CG da FEEC ou do IC.

10.

Disciplinas de Serviços - EM524 / BE310 / MA211:

BE310 - Problema levantado pelo CACo sobre a atitude do Prof. Dr. Carlos Fernando
Salgueirosa de Andrade em sala de aula sobre a conduta deste professor ao abordar um
assunto de caráter pessoal e de forma inconveniente, não pertinente à disciplina nem tão
pouco aos alunos. O IC já está ciente do assunto e deverá marcar uma reunião com o CACo
na próxima terça-feira e a síntese dessa conversa deverá ser discutida na Congregação do
IC de 05/11/2014. O Prof. Pomílio informou que foi procurado pelo Diretor do IB, após o
assunto ter sido discutido na reunião da Congregação da FEEC, na qual todos os membros
ficaram indignados e decidiram encaminhar um documento à Diretoria do IB solicitando
esclarecimento e providências diante do fato ocorrido. O Prof. Hélio se comprometeu a
informar aos alunos quais providências serão adotadas e tomadas pelo Instituto de Biologia
sobre o referido caso.

EM524 - Os alunos presentes afirmam que a Profª. Rosângela não domina o assunto e que
as avaliações são mal elaboradas, também reclamam da falta de organização na disciplina.
De acordo com os alunos, essa questão já persiste há cinco anos, mas é a primeira vez que
Instituto de Computação - UNICAMP
Av. Albert Einstein, 1251 - 13083-852 - Campinas/SP - Brasil
Tel: (019) 3521-5845 - Fax: (019) 3521-5847
E-mail: sec-grad@ic.unicamp.br

Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação

eles trazem-na para discussão com as CGs. As CGs irão levar o problema à CG/FEM, mas
não há garantia de sucesso.

MA211 - A disciplina é coordenada e, na última quinta-feira, uma prova foi aplicada a
algumas turmas, sendo que outras turmas fariam a mesma prova na sexta-feira. Um aluno
que fez a prova na quinta-feira fotografou-a e enviou o conteúdo a alunos que fariam a
mesma prova no dia seguinte. Os professores do IMECC identificaram o problema e
anularam a prova para a turma da sexta-feira, aplicando uma prova substitutiva. De acordo
com os alunos, a prova substitutiva foi muito mais difícil do que aquela aplicada
anteriormente. Os alunos argumentam que isto teria sido alguma forma de punição. A
sugestão do prof. Hélio é que os alunos levem o problema ocorrido à CG/IMECC, pois as
CGs do IC e da FEEC não possuem evidências para afirmar o que ocorreu e nem para
intervirem pelos alunos.

11.

Escolha de Modalidade:

Os alunos presentes sugeriram mudança no prazo para a escolha da modalidade, ao invés
do final do 4° semestre. Assim, os alunos passariam a efetuar a escolha da modalidade no
final do 6° semestre. Os alunos argumentam que isso colabora para o aumento do
aprendizado, o que possibilita melhores condições dos alunos em fazerem uma escolha
mais consciente. O prof. Hélio adianta que essa questão já está sendo apreciada pelas
CGs.

12.

ENADE 2014.

O prof. Hélio repassou alguns informes sobre o Enade 2014 aos alunos para esclarecimento
e também expôs a importância da participação do ENADE para os alunos que foram
convocados e cobrou seriedade na realização desse exame, de modo que o desempenho
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não seja similar ao do último exame. As CGs farão várias apresentações para divulgar
informações sobre o ENADE aos alunos.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h45min e, para constar, eu, Daniel
de Jesus Capeleto, lavrei a presente Ata.

Campinas, 18 de março de 2015.

Daniel de Jesus Capeleto

____________________________

Obs: Original assinado pelo Secretário de Graduação do IC.
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