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Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso

Bacharelado em Ciência da Computação

Data: 20/05/2020

Horário: 19h

Local: Realizada virtualmente pelo aplicativo Google Meet

Presentes:

Docentes/funcionários do IC (11): Ana Beatriz Chinelli, Claudia M. Bauzer Medeiros,

Esther Luna Colombini, Fábio Usberti, Flávio Romeu Luzia, Islene Calciolari Garcia,

Pedro Jussieu de Rezende, Rafael Crivellari Saliba Schouery, Rodolfo Jardim de

Azevedo, William Lima Reiznautt, Zanoni Dias.

Alunos: 20 alunos assinaram a lista de presença.

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 ou registrar uma fala escrita, foi usada a hashtag #fala.
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Pauta:

1. Leitura e comentários da ata da reunião anterior

2. Provas: online ou presencial?

3. Disciplina MA311 - Cálculo III

4. Desorganização das disciplinas no modo não presencial

5. Duração do 2º semestre

6. Disciplina MA111 - Cálculo I

7. Calendário

Discussão:

1. Leitura e comentários da ata da reunião anterior

Os pontos da reunião anterior foram levantados, com destaque para as

demandas dos estudantes sobre as regras de estágio. A professora Esther informou

que a Comissão de Graduação (CG) está em processo de reavaliação das regras

atuais. Foram feitos informes sobre a estrutura do Instituto.

2. Provas: online ou presencial?

Foi registrado um elogio para a disciplina MC102 do professor Rafael Crivellary.

Os alunos informaram que vários institutos ainda não tinham definições se as provas

seriam online ou presenciais e muitas disciplinas ainda não tinham critérios bem
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definidos. No caso dos alunos ingressantes, foi levantada a instabilidade do andamento

do semestre, uma vez que a maioria das disciplinas são ministradas por outros

Institutos, deixando os estudantes na dúvida sobre desligar ou não suas matrículas no

semestre e em disciplinas.

A professora Esther destacou que o IC está ciente da necessidade dos alunos

de definições para tomarem suas decisões, tendo em vista a pandemia, e informou que

as provas das disciplinas do IC seriam todas online. Com relação às disciplinas dos

demais cursos, a CG/IC ficou de levar as observações levantadas aos demais

coordenadores.

3. Disciplina MA311 - Cálculo III

Foi registrada reclamação sobre disciplina MA311: indefinição sobre a

composição da nota; postura da professora e dos PEDs; falta de canal de contato com

a professora e inutilidade dos feedbacks passados para os PEDs. Única resolução

apresentada pela professora aos alunos é a desistência na disciplina.

4. Desorganização das disciplinas no modo não presencial

Profa. Claudia apontou sobre dificuldades da organização das disciplinas,

comentou sobre alterações que realizou com base nas sugestões dos alunos e disse

que as sugestões podem ser passadas para outras coordenações. Durante a

discussão, outras sugestões foram levantadas: inclusão das dúvidas tiradas na

descrição dos vídeos, para evitar perguntas que já foram respondidas; colocar a ordem

das aulas de forma cronológica; título do vídeo numerado e descritivo do conteúdo

abordado; etc

A professora Esther informou que a CG estabeleceu diretrizes para docentes no

início do processo e que o feedback deste semestre será utilizado para melhor
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organização do próximo. De qualquer forma, destacou que a padronização e as regras

estabelecidas pela CG/IC ajudaram na uniformidade do processo conduzido pelo IC.

Aluno, representante do Centro Acadêmico, informou que as dificuldades

identificadas pelo CACO foram passadas na reunião de avaliação do curso 34, que

ocorreu no mesmo dia, às 14 horas.

5. Duração do 2º semestre

Aluno questionou se o segundo semestre teria duração de 3 meses. A

professora Esther esclareceu que ainda não existe uma definição sobre o calendário do

segundo semestre. A professora Islene apontou para a obrigatoriedade do

cumprimento de 200 dias letivos. A professora Esther informou que flexibilizações

neste sentido devem ser realizadas pelo MEC.

6. Disciplina MA111 - Cálculo I e demais disciplinas de 1º ano

Alunos registraram reclamações sobre disciplinas do primeiro ano noturno.

Sobre MA111, informaram que o professor só passa lista de exercícios, não dá

previsão das notas e da avaliação. Outro aluno informou estar acompanhando as aulas

de Cálculo I do cursão como estratégia.

Foi informado que em MA141 - Geometria Análitica o professor dá as aulas, mas

que a matéria é muito difícil. Ressaltaram que o desenvolvimento destas disciplinas

afeta a cadeia de Física.

Anteriormente na reunião, e sobre o mesmo tópico, foi levantada a dificuldade

causada pela média praticada no IFGW ser 7.
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Sobre as disciplinas do IMECC e IFGW, a CG informou que vai passar os

comentários aos coordenadores dos respectivos cursos, solicitando que sejam

definidas, o quanto antes, as datas das provas e métodos de avaliação faltantes.

7. Calendário

O professor Pedro Rezende questionou sobre o prazo para entrada de notas e a

Secretaria confirmou as datas disponíveis em:

<https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=18716>.

Foi discutido o fato do IC ter seguido o calendário regular e a possibilidade para

as disciplinas do IC de aplicação dos exames em Julho. A professora Esther informou

que apenas duas disciplinas do IC estão seguindo o calendário novo gerado pela DAC,

e apontou a vantagem para os alunos terem suas notas divulgadas antecipadamente,

dada a extensão do prazo para desistência em disciplinas, sem prejuízo, neste

semestre.

Campinas, 02 de junho de 2020.

Flávio Romeu Luzia

___________________________

Secretário de Graduação

Obs: Ata original assinada pelo Secretário de Graduação do IC.
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