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Instituto de Computação
Coordenadoria de Graduação

Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Engenharia de Computação da UNICAMP (Curso 34)

Data: 25/11/2020
Horário: 14h
Local: Realizada virtualmente pelo aplicativo Google Meet
Presentes:
Alim Pedro de Castro Gonçalves, Álvaro Marques Macêdo (212466), Ana Beatriz
Chinelli, Andre Cheker Burihan (194071), Andre Silva Telles (165263), Arthur Rezende
(166003), Áureo Henrique E Silva Marques (213374), Caio José Prado (214153), Caio
Vinicius Menezes Gomes (214192), César Devens Grazioti (195641), Christian Rodolfo
Esteve Rothenberg, Cicero Pizzol Libardi (168810), Daniel Paulo Garcia (169374),
Douglas Daisuke Kaneiwa Yoshioka (196163), Elton Cardoso Do Nascimento (233840),
Esther Luna Colombini, Fábio De Andrade Barboza (168817), Flávio Romeu Luzia,
Francisco Namias Vicente (216028), Gabriel Lima Luz (177836), Gabriel Silveira
(197244), Gabriel Vieira Sousa (182891), Giovana Kerche Bonás (216832), Giovani
Lorenzo Bianchini Dos Santos (186397), Giovanna Gennari (198010), Giulia Steck
(173458), Gustavo De Lima Palma (236208), Gustavo Dos Santos Bernardo Leite
(155657), Henrique Sandes Lima Almeida (198850), Islene Calciolari Garcia, Jéssica
Da Silva De Oliveira (173931), Jhessica Victoria Santos Da Silva (199538), João
Alberto Moreira Seródio (218548), João Augusto Rosa Feltran (174083), João Felipe
Contreras De Moraes (174140), João Gabriel Segato Kruse (218615), João Guilherme

Alves Santos (199624), Jonas Cardoso Gonçalves (256453), José Alexandre Diniz,
Kaio ken Ichi de Carvalho Takuma (219510), Karen Cristina Baliero Lima (219534),
Leonardo De Queiroz Borges (177829), Leonardo Montecchi, Leonardo Rodrigues
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Marques (178610), Letícia Rittner, Lucas Bertoloto Pereira (201798), Lucas Eduardo
Ramos De Oliveira (182333), Lucas Otavio Nascimento De Araujo (240106), Luís
Fernando Barreto Dos Santos (221075), Luiz Antonio Correa De Oliveira (240429), Luiz
Fernando Bueno Rosa (221197), Marcos Gabriel Barboza Dure Diaz (221525), Maria
Giulia Martins (202819), Mariana Alves De Sousa (241201), Mariana Megumi
Izumizawa (221859), Matheus Domingues Casanova Nogueira (185135), Matheus
Souza, Naim Shaikhzadeh Santos (242275), Paulo Cardieri, Pedro Henrique Gonçalves
Bordignon (186938), Pedro Pupo Alves (204729), Rafael Crivellari Saliba Schouery,
Rafael Ferrari, Renan Luis Moraes De Sousa (243792), Romis Ribeiro de Faissol Attux,
Tainá Turella Caetano Dos Santos (187251), Thales Rogério Sales Almeida (224732),
Thiago Donato Ferreira (194300), Tiago Fernandes Tavares, Tiago Loureiro Chaves
(187690), Tobias Conran Zorzetto(166214), Victor Toon De Araujo (225231), Zanoni
Dias.

Condução da reunião no formato eletrônico: Os presentes foram instruídos a enviar
tópicos de discussão com a hashtag #assuntos, formulando assim, a pauta. Para pedir
a fala foi usada a hashtag #fala ou o recurso “Levantar a mão” do Google Meet. A
hashtag #fala também foi usada para registrar contribuições às discussões via Chat.
Para registrar a presença, foi utilizada a #presença, informando nome ou RA (alunos).

Pauta:
1. Pauta da coordenação: Ata da reunião passada
2. Comentários da consulta aos alunos sobre 1s2021 remoto (pauta da
coordenação) + comentários de alunos sobre semestre remoto nos outros
Institutos
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3. Oferecimento das disciplinas no IMECC e IFGW será remoto?
4. MA327 - Álgebra Linear
5. Dúvida sobre abertura do IC
6. Possibilidade de adicionar ao currículo disciplinas que incentivem
consciência social
7. Serviços auxiliares no presencial
8. Disciplinas do IC no modelo remoto
9. Pauta da coordenação: Apresentação sobre mudanças na EC
10. Outros comentários no chat
11. Plano de retomada parcial da UNICAMP

Discussão:
1. Pauta da coordenação: Ata da reunião passada

Profa. Islene se desculpa pela falta da ata da reunião passada e informa
que ambas as atas, desta reunião e da anterior, serão disponibilizadas na
próxima.

2. Comentários da consulta aos alunos sobre 1s2021 remoto (pauta da
coordenação) + comentários de alunos sobre semestre remoto nos outros
Institutos
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Profa. Islene inicia a reunião comentando a consulta realizada pelo IC
com alunos (34 e 42) sobre posicionamento em relação ao oferecimento de
todas as disciplinas oferecidas pelo IC de forma remota. A maioria dos
consultados foram favoráveis. A professora informa que muitos dos alunos que
responderam optaram por deixar comentários sobre o assunto. Dentre os
favoráveis, os principais apontamentos feitos foram: preocupação com
segurança e vacina; pertencimento dos alunos ou familiares ao grupo de risco
para COVID19; percepção positiva quanto à qualidade e adaptação das aulas no
modelo remoto; preocupação com fatores econômicos no retorno às aulas
presenciais, já que muitos estão realizando carga de estágio maior para auxiliar
suas famílias e alguns não estão mais em Campinas; preocupação com saúde
mental em um possível retorno, por conta da ansiedade e medo gerado pelos
riscos com a COVID19. Dentre os contrários, os principais comentários foram:
dificuldade de adaptação ao modelo remoto; percepção negativa quanto à
qualidade e adaptação das aulas ao modelo remoto, sobretudo quanto à
sobrecarga das atividades; exaustão causada pelo modelo remoto; preocupação
com a saúde mental e depressão por conta do contexto; crença na melhoria do
cenário até a data do retorno; preocupação com um retorno híbrido, em que já
seria gerada a necessidade de retornar a Campinas. Dentre indiferentes/
indecisos, a maioria dos argumentos foram semelhantes aos anteriores;
declaram-se favoráveis ao ensino presencial caso fosse seguro (incerteza).
Outros pontos: considerando a falta de condições para realizar atividades
remotas, ponderam a interrupção das aulas até a regularização da situação;
questionam se este seria o melhor momento para decidir.

A professora esclarece que dada a necessidade de montar horários,
distribuir PEDs, PADs, esse momento é o melhor para esta decisão.
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Prof. Matheus comenta que a computação se adapta naturalmente melhor
ao trabalho remoto, então o esforço da FEEC será pelo oferecimento remoto,
com poucas exceções, de modo que alunos poderão postergar a realização das
disciplinas em que ocorram laboratórios presenciais, se necessário.

Prof. Romis comenta que a decisão precisa ser técnica, visando a saúde
da comunidade acadêmica como um todo, ressaltando a incerteza da situação
futura. Declara-se favorável à manutenção do modelo remoto até que haja mais
certeza sobre a situação.

Aluno Giovani (calouro) se manifesta em concordância com o prof. Romis
e ressalta que as matérias oferecidas pelo IC foram muito bem aplicadas, mas
que as disciplinas oferecidas por outros Institutos estão sendo muito
desmotivadoras, ponto que poderia ser trabalhado para uma melhor experiência
dos calouros de 2021. Ressalta que acredita que um modelo híbrido entre
presencial e remoto seria melhor que só presencial, em termos de segurança.

Aluno Gabriel ressalta problemas de didática das disciplinas de física
(sobretudo F229) e desproporcionalidade entre os créditos das disciplinas e o
tempo necessário para realizar todas as atividades.

No chat, outros alunos comentam endossando a fala do Gabriel,
informando que não tiveram aulas da matéria em questão, sobre tentativas em
vão de comunicação com a coordenação do IFGW e abaixo-assinados. Alguns
questionam a necessidade de tanta física experimental no currículo e comentam
a recorrência de dificuldades com o IFGW mesmo no modelo presencial.
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Em resposta aos alunos, profa. Islene comenta a possibilidade de
comparecimento do coordenador da física nas reuniões de avaliação dos cursos
de Computação. Profa. Esther informa que embora sejam reclamações fora da
jurisdição do IC, nas reuniões da CCG foram e serão encaminhados todos os
comentários e reclamações para as outras coordenações.

Prof. Levy comenta que concorda com o prof. Romis, embora seja um
defensor do modelo presencial; ressalta frustrações e dificuldades do modelo
remoto, mas pensa que a realidade e a necessidade de segurança se
sobrepõem às frustrações neste momento.

3. Oferecimento das disciplinas no IMECC e IFGW será remoto?

Frente à questão levantada, profa. Islene informa que ainda não tem essa
resposta. Prof. José Diniz informa sobre a possibilidade de continuar sendo
remoto e que laboratórios poderão ser mesclados entre presencial, ressaltando
que este não é um posicionamento oficial.

4. MA327 - Álgebra Linear

Aluno Daniel comenta sobre a falta de didática do professor da turma E,
dificuldade de entendimento do docente, e que houve necessidade de
acompanhar as aulas de outro docente para conseguir fazer a disciplina.
Comenta que algumas matérias já eram ruins presencialmente, mas que no
modelo remoto ficaram muito piores por haver uma barreira na comunicação
com os docentes.
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Outros alunos endossam as reclamações no chat.

Profa. Islene informa que vão levar a reclamação à coordenação do
IMECC.

5. Dúvida sobre abertura do IC

Aluna Mariana pergunta sobre abertura do IC para os alunos,
independentemente do modelo remoto. Profa. Islene informa que isso não seria
decidido neste momento, mas que um dos objetivos sempre foi auxiliar com
infraestrutura os alunos que tiverem dificuldades para acompanhar as aulas
remotas.

6. Possibilidade de adicionar ao currículo disciplinas que incentivem
consciência social

Aluna Tainá (016) fala sobre palestra ocorrida, promovida pela Hsociety
sobre racismo algorítmico e comenta a falta que ela e outros alunos sentem de
disciplinas formativas em relação à consciência social. Ressalta as disciplinas já
existentes (HZ e direito) como insuficientes.

Profa. Islene comenta que esta visão é muito interessante, fala da
dificuldade de colocar matérias obrigatórias, mas levanta a possibilidade de
eletivas promovidas por alunos e/ou docentes e a realização de divulgação.
Ressalta que esta solução seria mais imediata do que uma mudança de
catálogo.
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Tainá apresenta outra ideia, da possibilidade de repensar quando serão
dadas as disciplinas obrigatórias tipo HZ, para serem melhor aproveitadas.
Diversos alunos endossam, no chat, a ideia de que a disciplina seja dada mais
para frente no curso.

Prof. Tiago incentiva os alunos a procurarem disciplinas no IFCH e no IA.

7. Serviços auxiliares no presencial

Aluno Giovani questiona sobre a volta dos serviços auxiliares presenciais,
caso parte das aulas retorne.

Aluno Christian informa que a UNICAMP já está em reabertura e que os
Institutos enviam uma lista com os estudantes e funcionários que são permitidos
a utilizar os serviços auxiliares, comenta que os bolsistas nunca deixaram de
poder retirar marmitas do bandejão.

8. Disciplinas do IC no modelo remoto

Aluno Pedro comenta, na posição de veterano, das dificuldades do IC na
adaptação ao modelo remoto, embora a adaptação do Instituto tenha sido
melhor do que em outros da UNICAMP. Fala do extrapolamento da carga
horária das disciplinas nos dois semestres de 2020 e sugere que isso seja
revisto em outros semestres. Registra um elogio ao prof. André Santanché em
relação a adaptação da carga horária.
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No chat, vários alunos registram comentários concordando, falando de
horas de videoaulas superior ao número de créditos da disciplina, avaliações
com tempo muito reduzido, etc.

Tainá comenta de professores que estão passando atividades síncronas
nas aulas, prejudicando alunos que não tem conexão estável.

Profa. Islene comenta que no IC a instrução da CG foi que não
houvessem atividades síncronas e que houvesse pelo menos 24 horas para que
fossem feitas as atividades.

Aluno Victor comenta de professores que são flexíveis em relação aos
prazos e dialogam com os alunos para verificar dificuldades. Em outros casos,
não existe flexibilidade e comunicação. Elogia o prof. Tavares neste sentido, que
também tem elogio registrado por outro aluno no chat.

9. Pauta da coordenação: Apresentação sobre mudanças na EC.

Prof. Matheus faz apresentação sobre Relatório de Desempenho,
ENADE, DCNs e Reforma Curricular, que ocorreu também na Congregação da
FEEC. Será anexada à pauta.

10. Solicitação de certificados durante a pandemia

Aluno levanta dúvida: como podemos solicitar certificados agora que a
DAC está fechada?
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Secretaria responde:
preencher

o

Para solicitar certificados de estudos deve
formulário

na

página

https://www.dac.unicamp.br/portal/vida-academica/graduacao/estruturacurricular/
habilitacoes-enfases-e-certificado-de-estudos e enviar para a DAC, que passa
para a coordenação e a DAC emite o certificado. O procedimento é o mesmo,
mas enviado pelo atendimento digital da DAC. Ressalta que embora seja
possível realizar o pedido, até o momento a emissão do certificado em si não
está ocorrendo, então estão ficando pendentes.

11. Plano de retomada parcial dos alunos

Aluno Gabriel pergunta sobre plano de retomada da UNICAMP.

Prof. Tiago explica que a volta de alunos inicial seria para acesso aos
laboratórios, não afetaria inicialmente os alunos de graduação. Ressalta que o
plano provavelmente será postergado por conta da revisão do Plano São Paulo
após as eleições.

Aluna Mariana pergunta se a UNICAMP está solicitando uma decisão das
Congregações e pede esclarecimentos.

Profa. Esther informa que na última reunião da CCG foi recomendado a
todas as Unidades que pudessem manter e priorizar as atividades remotas de
ensino. Considerando as consultas à comunidade e as possibilidades do IC de
manter as atividades remotas, a Congregação decidirá sobre o retorno do
Instituto no 1s2021.
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Campinas, 05 de fevereiro de 2021.

Flávio Romeu Luzia

___________________________
Secretaria de Graduação
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Engenharia de Computação
Relatório de Desempenho, ENADE, DCNs e Reforma Curricular

Sobre este Documento e a Proposta
●
●

Este documento foi elaborado pela Coordenação e pela
representação do CACo na CG/FEEC;
A proposta de reforma curricular busca:
○
○
○

●

adequar a árvore de computação da hab. AB às alterações propostas ao
currículo da Eng. Elétrica;
adequar os pré-requisitos da árvore de computação da hab. AB aos
conhecimentos de fato necessários para cada disciplina;
aproximar o currículo da Eng. de Computação das novas Diretrizes
Curriculares Nacionais de Engenharia.

Assunto provável para a RAC da Eng. de Computação.

Situação do Curso 34: Relatório de Desempenho

Sobre o Relatório de Desempenho
●
●
●
●

Relatório elaborado pela PRG;
Descreve a situação dos estudantes nas disciplinas ao
longo de dez anos;
Inclui número de alunos que concluíram, evadiram e
permanecem ativos;
Número de semestres cursados pelos concluintes e pelos
que evadiram.

Sobre os Gráﬁcos (boxplot)

Disciplinas com Maior Índice de Aprovação

%repr (matr)

Disciplinas com Maior Índice de Reprovação

%repr (matr)

Discussão
●

Maiores índices de aprovação:
○

●

Maiores índices de reprovação:
○
○

●

disciplinas de laboratório;
disciplinas de matemática do ciclo básico;
disciplinas do ciclo profissional mais abstratas;

Sinais de alerta (disc. FEEC/IC):
○
○
○
○

EA513
EE532
EA721
MC358

(37%
(29%
(29%
(28%

repr)
repr)
repr)
repr)

Alerta: as três disciplinas que
mais reprovam no curso 34 estão
no terceiro semestre: EA513 +
MA311 + F315.

Análise do Fluxo do Curso

Análise do Fluxo do Curso

Análise do Fluxo do Curso

Análise do Fluxo do Curso

Análise do Fluxo do Curso: CR

Situação do Curso 34: Adequação às DCNs

Sobre o Relatório RenovaGrad
●
●
●

Relatório elaborado por PRG+EA2+GGTE;
Descreve a situação dos cursos de engenharia da UNICAMP e
a sua adequação às novas DCNs de Engenharia.
Avaliação de:
○
○
○
○

Carga horária;
Ciclo básico;
Cadeia de pré-requisitos mais longa;
Competências e perfil do egresso.

Carga Horária dos Cursos de Engenharia

Carga Horária dos Cursos de Engenharia

Cadeia de Pré-Requisitos: Árvore mais profunda

Disciplinas Eletivas dos Cursos de Engenharia

Conteúdos Básicos dos Cursos de Engenharia

Conteúdos não cobertos em disc. esp.:
●
fenômenos de transporte;
●
metodologia científica;
●
administração;
●
expressão gráfica.

Disciplinas “Replicadas”

Obs 1: este é o caso de
muitas
disciplinas
de
computação
oferecidas
por IC e FEEC.
Obs 2: no caso de
circuitos
lógicos:
IC, FEEC e FEM.

Diretrizes Nacionais: Engenharia de Computação
●

Alternativamente, os cursos de Engenharia de Computação
podem se adequar às DCNs específicas (como no ENADE).

●

Perfil do egresso:
○

Forte formação em Computação, Matemática e Eletrônica;

○

Análise
controle

e

projeto
de

de

sistemas

processos,

de

de

computação,

sistemas

de

embarcados,

automação
de

e

de

sistemas

de

telecomunicações e de instrumentação.

●

Diretrizes específicas: como reformular o curso?

Análise do Desempenho no ENADE

Visão Geral
●

Conceitos
○
○
○

●

Componente específica: 30 questões (75% NF)
Formação Geral: 10 questões (25% NF)
Resultado (curso 34): conceito 5

Participação
○
○

91 presentes
107 convocados

Desempenho na Prova
Formação Geral

Componente Específico

Percepção de Diﬁculdade

Análise do Componente Especíﬁco
Questões com %ac < 50%:
Q33
Q18
Q28
Q21
Q14
Q15
Q19
Q31

-

PCBs
cripto?
lógicos/elet.dig.
bancos de dados
sinais
algelin
segurança
SO

Classiﬁcação Geral das Questões (Comp. Espec.)
●

Discursivas: totalmente cobertas pelo núcleo comum
○
○
○

●

D03: AVL (MC202)
D04: algoritmos (MC102)
D05: circuitos (EA513)

Objetivas: parcialmente cobertas
○
○
○
○
○
○
○

Q09:
Q10:
Q11:
Q12:
Q13:
Q14:
Q15:

merge sort (MC458)
IA (MC906/EA072)
otimização (EA044)
otimização (EA044)
controle (EA721)
sinais (EA614)
algelin/otim (MA327/EA044)

○
○
○
○
○
○
○

Q16:
Q17:
Q18:
Q19:
Q20:
Q21:
Q22:

lógicos (EA772)
circuitos (EA513)
cripto
segurança
segurança?
bancos de dados (MC536)
??

Classiﬁcação Geral das Questões (Comp. Espec.)
●

Objetivas (cont): parcialmente cobertas
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Q23:
Q24:
Q25:
Q26:
Q27:
Q28:
Q29:
Q30:
Q31:
Q32:
Q33:
Q34:
Q35:

compiladores (MC921/EA876)
redes (MC832/EA074)
algoritmos/compiladores (MC921/EA876)
controle/embarcados (EA721/EA201)
eng. software (MC426/EA202)
lógicos/eletr.dig.(EA772/EE610)
??
SO (MC504/EA876)
SO (MC504/EA876)
algoritmos/embarcados (EA201)
??
SO (MC504/EA876)
interface (MC750)

Faltam ao 34AA:
●
●
●
●

otimização/P.O.
controle
eletr. dig.
embarcados

Faltam ao 34AB:
●
●
●

bancos de dados
cripto/segurança
interface

Propostas de Reforma Curricular

Reforma Curricular: Fundamentos
●

Redução

de

árvores

críticas

de

pré-requisitos:

foco

nos

conceitos necessários.

●

Inclusão dos conceitos básicos faltantes na formação ou adoção
das diretrizes específicas?
○

Conceitos básicos: FeTransp, Admin, Exp. Gráfica e Metod. Científica.

○

Diretrizes específicas: unificar as habilitações? reformular o núcleo
comum?

Reforma Curricular: Fundamentos
●

Adequação à Reforma da Eng. Elétrica (computação e eletrônica).

●

Melhorar a formação de laboratório em Circuitos Elétricos.

●

Disciplinas “eletórias” de “projetos em computação” para o 34AB:
○

projetos que integrem conhecimentos de disciplinas

○

projetos que incluam atividades de extensão

○

rodízio nos oferecimentos

