Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação do
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Data: 11 de maio de 2010
Horário: início às 19h00 e término às 20h30
Local: Sala CB02
Docentes: Christiane Neme Campos (IC), Hans Liesenberg (Diretor do IC), Paulo Lício de Geus
(IC), Sandro Rigo (IC – Coordenador de Graduação) e Zanoni Dias (IC – Coordenador Substituto da
Engenharia).
Alunos: 32 assinaram a lista de presença

Tópicos definidos para discussão:
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Reunião anterior
Projeto MC536, MC436
Retirada de livros da biblioteca por alunos participantes do PIF
Matrícula como aluno especial na pós-graduação
Disciplinas eletivas
Reunião do CACo

0. Reunião anterior
O prof. Sandro comentou que os certificados de estudos do IC serão abordados na disciplina MC009
e que haverá divulgação para os alunos dos cursos de engenharia e ciência da computação. Foi
salientando que uma reivindicação das reuniões anteriores, oferecimento de MC910 à noite, será
concretizada no segundo semestre de 2010.
1. Projeto MC536, MC436
Foi observado pelos alunos que o oferecimento das disciplinas MC536(Bancos de Dados: Teoria e
Prática) e MC436(Introdução à Engenharia de Software) têm oferecimento conjunto para alunos em
fase e que muitas vezes há repetição de tarefas das disciplinas e que poderia haver uma iteração
maior entre os docentes dessas disciplinas para que uma complemente a outra.
Um dos alunos comentou que já houve tal iteração entre as disciplinas quando elas foram
ministradas pelas professoras Claudia Medeiros e Ariadne Carvalho.
O professor Sandro frisou que os professores têm autonomia para desenvolver o curso mas que
essa sugestão pode ser repassada aos professores que ministrarão as disciplinas, principalmente
por já ter havido um caso de sucesso.
2. Retirada de livros da biblioteca por alunos participantes do PIF
Alunos participantes do PIF (Programa Integrado de Formação) pontuaram o problema do tempo de
permanência com livros retirados nas bibliotecas. Apesar de realizem matérias na pós-graduação,
por serem alunos de graduação eles têm metade do tempo de permanência com livros retirados nas
bibliotecas em comparação com os alunos da pós-graduação.
O prof. Sandro informou que conversará com o prof. Júlio Lopez, que é representante do IC na
biblioteca e reportará esse assunto. Porém foi ressaltado que essa mudança talvez não seja tão
simples pois depende de como está estruturado o sistema das bibliotecas.
A profa. Christiane questionou se o problema não poderia ser contornado com a aquisição de mais
livros ou aumentando a reserva do livro para determinada disciplina.
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Foi esclarecido aos alunos que reclamações quanto a esse tema podem ser feitas para a CG que
repassará para os órgãos competentes.
3. Matrícula como aluno especial na pós-graduação
Alunos têm encontrado problemas para matrícula como aluno especial na pós-graduação e
participação no programa PIF.
Prof. Zanoni comentou que o problema talvez esteja na divulgação dessas informações e portanto o
aluno precisa se locomover à secretaria uma vez mais além do necessário somente para se informar
sobre como funcionam os processos. Foi citado também o problema de documentações com erros
ou dados faltantes que aumentam as idas e vindas dos alunos entre IC e DAC.
A Secretaria de Graduação entrará em contato com a Secretaria de Pós-Graduação para obter os
procedimentos corretos e eles serão divulgados tanto em e-mail para os alunos como na página da
Graduação no site do IC.
4. Disciplinas eletivas
Um problema, em especial no catálogo do curso de ciência da computação anterior a 2007, é o
cumprimento de um bloco de eletivas (4 créditos dentre EA954 - Otimização de Sistemas, MC888 Conceitos Básicos de Criptografia, MC898 - Fluxos em Redes e Programação Linear).
A disciplina da EA954 deixou de ser oferecida e a disciplina de MC898 não é oferecida pelo IC há
algum tempo deixando aos alunos como opção cursar MC888.
O prof. Sandro esclareceu que esse é um problema em catálogos mais antigos e que nas
reformulações do catálogo esse problema deixou de existir. Há um problema para alocação de
professores pois aqueles que poderiam ministrar MC898 acabam sendo alocados para outras
disciplinas de maior demanda. Se houver interesse de um número significativo de alunos, pode-se
oferecer a disciplina novamente.
5. Reunião do CACo (Centro Acadêmico da Computação)
O aluno representante do CACo presente na reunião comentou sobre a ausência dos alunos do
Curso de Ciência da Computação nas atividades do Centro Acadêmico e que uma maior
participação deles ajudaria na resolução de problemas comuns, divulgação de informações etc.
Assuntos que surgiram foram do expediente proposto
1 – Bebedouros e condicionadores de ar do IC 3,5: Prof. Hans disse que esses itens estão em
processo de aquisição e que assim que possível serão instalados.
2 - Sala com tomadas para disciplinas como MC336: Um aluno comentou o fato de utilizar
notebook em sala de aula para implementar códigos e a falta de tomadas nas salas do ciclo básico
para dar suporte aos alunos.
O prof. Sandro disse que poderá se informar sobre que órgão é responsável por isso para levar a
solicitação, porém não é um assunto que dependa da graduação ou do IC.
3 – Horário 2º semestre 2010: O prof. Sandro mostrou o horário previsto para o segundo semestre
de 2010 e pontuou algumas possíveis alterações.
A reunião encerrou-se com os dizeres do prof. Zanoni incentivando aos alunos que pretendem fazer
disciplinas na graduação que são oferecidas também na pós-graduação para que não percam a
oportunidade de realizá-las na pós-graduação. Mesmo que o aluno não tenha o interesse em seguir
na pós-graduação ele não perderá nada por fazer a matéria e terá mais uma opção ao final do curso.
Tal pensamento foi endossado pelo prof. Sandro que acrescentou que alunos de graduação em
geral obtém bons resultados nessas disciplinas.
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