Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação do
Curso de Engenharia de Computação
Data: 14 de maio de 2013
Horário: início às 14h
Local: Sala FE02 – FEEC
Docentes: Cecília Mary Fischer Rubira, Christiane Neme Campos, Christian Esteve Rothenberg, Clésio Luis
Tozzi, Eduardo Cândido Xavier (Coordenador de Graduação), Edson Borin, Flávio Keidi Miyazawa, Hélio
Pedrini, Ivan Luiz Marques Ricarte, José Antenor Pomílio, José Mario de Martino, José Raimundo de Oliveira,
Juliana Freitag Borin, Léo Pini Magalhães, Paulo Lício de Geus, Ricardo de Oliveira Anido, Ricardo Ribeiro
Gudwin, Siome Klein Goldenstein, Zanoni Dias
Alunos: 31 assinaram a lista de presença
Tópicos definidos para discussão:
1. Ata Anterior
2. Disciplinas
1. do IC: MC302, MC504 e MC750
2. da FEEC: EA513
3. de outras unidades/institutos: MA111, MA327 e QG100
3. Infraestrutura FEEC
1- Ata Anterior
O prof. Eduardo comentou alguns pontos citados na última avaliação de curso e as providências que foram
tomadas.
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 cursos e relataram algumas ocorrências em
disciplinas do IC, FEEC e de outras unidades.
1.

Disciplinas do IC: MC302, MC504 e MC750

- MC302: Programação Orientada a Objetos
Foi relatado que, embora houvesse pedido anterior para que os laboratórios da disciplina fossem mais
práticos, houve pouca mudança nesse sentido. Os alunos descreveram os laboratórios como sendo
trabalhosos, porém, sem aprofundar os conceitos de programação envolvidos.
A profa. Rubira, responsável pela disciplina neste semestre, esclareceu aos alunos que houve
mudança nos laboratórios em relação ao semestre passado e mostrou-se disposta a ouvir as
sugestões dos alunos.
Houve também o questionamento sobre a quantidade de créditos (e distribuição deles entre teoria e
laboratório). O prof. Zanoni explicou que a motivação para criação da disciplina quando os catálogos
foram revisados em 2010 foi permitir que o conteúdo de „programação orientada a objetos‟ contido na
disciplina “MC336 – Paradigmas de Programação” pudesse ser melhor aprofundado seguindo o
modelo das disciplinas introdutórias (MC102 e MC202) do curso.
- MC504: Sistemas Operacionais
Foi relatado um grande número de faltas do professor responsável pela disciplina e que os alunos
sentiram que houve falta de comprometimento do docente.

O prof. Paulo Lício, responsável pela disciplina neste semestre, esclareceu que o motivo das faltas
ocorreu devido a uma sucessão de imprevistos envolvendo uma atividade da pós-graduação do IC, da
qual é coordenador, que não poderia ser adiada e que medidas para reposição das aulas perdidas
foram tomadas.
- MC750: Construção de Interfaces Homem-Computador
Foi relatado que houve problemas de comunicação entre a professora e alunos no início do curso com
relação às especificações dos projetos. Em conversa com a profa. Cecília Baranaukas, responsável
pela disciplina neste semestre, os alunos informaram que o problema já foi sanado com relação ao
segundo projeto especificado da disciplina, porém, não houve acordo para o primeiro projeto avaliado.
Os alunos sentiram-se prejudicados pois entendem que poderiam ter um desempenho melhor se não
fossem os problemas de comunicação ocorridos. Foi relatado também que as alterações de sala de
aula não são avisadas com antecedência e são frequentes.
O prof. Eduardo disse que irá conversar com a profa. Cecília Baranauskas sobre as questões
levantadas.

2.

Disciplinas da FEEC: EA513 (Circuitos Elétricos)

Foi relatado que o prof. Paulo Cardieri, responsável pela disciplina neste semestre, demorou mais de
um mês para a entrega das notas da primeira prova e que essa informação só ficou disponível depois
do período de desistência em disciplina.
Esclareceu-se que não há regras ou normas que disciplinem um período para entrega de notas. O
prof. Gudwin lembrou que, para a Unicamp, existe a nota aplicada ao exame e que um bom
rendimento durante o semestre pode dispensar o aluno de realizar esta prova.
3.

Disciplinas de outras unidades/institutos: MA111, MA327 e QG100

- MA111: Cálculo I
Foi relatado que o prof. Márcio Rosa, responsável por turma(s) dessa disciplina neste semestre, vem
apresentando constantes atrasos e faltas.
- MA327: Álgebra Linear
Foi relatado que o prof. Alexandre Ananin, responsável por turma(s) dessa disciplina neste semestre,
ficou afastado desde meados de abril. Os alunos da disciplina foram orientados, informalmente, a
acompanharem a aula de um professor de outra turma. Relatou-se também que o professor não
retornou às suas atividades na data prevista, tendo novo afastamento. Os alunos sentem-se
prejudicados pelas aulas perdidas e por não haver uma solução oficial para compensar a ausência do
professor responsável pela(s) turma(s) envolvida(s).
- QG100: Química
Foi relatado que o prof. Marcos Nogueira Eberlin, responsável por turma(s) dessa disciplina neste
semestre, apresentou um número elevado de faltas e, para algumas, a justificativa apresentada foi
„esquecimento‟.
Relatou-se também que há repetição de aulas, disparidade entre o conteúdo exigido nos labs e o
ensinado na parte teórica e que até a primeira prova não havia sido passado nenhum exercício.
Os alunos relataram também que o professor apresenta comportamento inadequado durante as aulas
por contar piadas ofensivas.
Para todas as situações relatadas referente às disciplinas de outras unidades/institutos, o prof.
Eduardo comprometeu-se a encaminhar um ofício para cada Coordenadoria de Graduação
responsável informando os problemas apresentados e solicitando um retorno.

3 – Infraestrutura FEEC
Os alunos citaram alguns problemas relacionados à infraestrutura da FEEC.
a) Informática:
- Conexão wifi
Foram relatados problemas com a qualidade da wifi, especialmente no „bitolódromo‟ e que este
problema é recorrente.
O prof. Antenor esclareceu que as licenças vigentes para expansão da rede wifi já foram utilizadas e
que há uma nova compra de licenças prevista. Equipamentos já foram adquiridos e uma expansão do
alcance da rede wifi está no planejamento da FEEC.
- 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. Está prevista uma renovação
deste contrato.
- SIFEEC – Kubuntu
Foi questionado se não seria possível aumentar as opções de sistema operacional utilizado pelo
SIFEEC que atualmente só apresenta como opção o Kubuntu. O prof. Gudwin comentou que essa
questão parece simples de se resolver e irá contatar os responsáveis para consultar o que pode ser
feito.
- Encriptação do sistema Eduroam
Foi relatado que o sistema Eduroam, quando na FEEC, utiliza um sistema de encriptação diferente do
utilizado no restante do campus.
O problema será informado aos responsáveis.
- Múltiplos logons em Windows nos laboratórios
Foram relatados problemas no uso do Windows nos computadores da FEEC. Mesmo com uma
quantidade de usuários bem inferior ao número de computadores da sala, os usuários recebem
mensagem de que não há conta disponível para realizar o logon numa conta Windows e precisam
aguardar outro usuário realizar o logoff para então utilizar os recursos.
O prof. Gudwin informou possíveis problemas com Windows que poderiam gerar essa mensagem de
erro e que poderia conversar com os responsáveis e verificar as soluções possíveis.
b) Manutenção predial
- Cadeiras dos laboratórios
Relatou-se que há cadeiras em condições precárias nos laboratórios de informática. O prof. Antenor
informou os problemas que vêm ocorrendo com as licitações, esclareceu que uma compra para
atender a essa demanda foi iniciada em agosto de 2012 e que está tomando as medidas possíveis
para solucionar o problema.
- Bebedouro
Relatou-se que um dos bebedouros do primeiro andar da FEEC estava com mau funcionamento.
O problema será informado aos responsáveis.

