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

Data: 14 de outubro de 2010
Horário: início às 10h00 e término às 12h00
Local: Sala FE01
Docentes: Akebo Yamakami (FEEC), Anamaria Gomide (IC), André Santanché (IC), Christiane
Neme Campos (IC – Coordenadora Substituta de Graduação), Eduardo Trettel (FEEC), José
Mario De Martino (FEEC – Coordenador Associado de Graduação), José Antenor Pomilio (FEEC),
José Raimundo de Oliveira (Diretor Associado da FEEC), Guilherme Pimentel Telles (IC), Hans
Liesenberg (Diretor do IC), Ivan Ricarte (FEEC), Luiz Eduardo Buzato (IC), Max Henrique Machado
Costa (Diretor da FEEC), Ricardo da Silva Torres (IC – Coordenador de Graduação) e Sandro Rigo
(IC)
Alunos: 23 assinaram a lista de presença
Tópicos definidos para discussão:
Reunião anterior
Infraestrutura da FEEC (SIFEEC) e do IC
Entrada na FEEC no período noturno
Problemas com disciplinas
-Matéria de Introdução à EC / 2º semestre
-EA870
-MC722 x EA078
-MC404 para modalidade AB
-Disciplina de algoritmos paralelos
-Aluno com 2 matrículas na mesma disciplina
5. Duração regular das aulas
6. Plágio/ “cola”
1.
2.
3.
4.

0. Reunião anterior
A ata anterior foi discutida e em especial as alterações previstas nas regras de autorização de
estágio foram apresentadas pelos professores Ricardo Torres e José Mario De Martino. As principais
mudanças e as instâncias onde elas foram discutidas no IC e na FEEC também foram citadas.
1. Infraestrutura da FEEC e do IC
-FEEC:
Os alunos citaram alguns problemas e o eng. Eduardo Trettel respondeu aos questionamentos
apresentados.
*Impressora disponível em período 24/7: o eng. Trettel apresentou alguns problemas de logística e
segurança para deixar a impressora disponível no período noturno, mas salientou que esse pedido
dos alunos já estava no planejamento e que o serviço deverá ser disponibilizado para o início do
próximo semestre.
*Problema com login em máquinas: nas férias de julho foi substituído um equipamento defeituoso
e isso deveria resolver o problema. Alunos relataram que o problema persistia e ele será então
novamente analisado.
*Wireless: O servidor de autenticação está pronto e a partir de novembro o sistema deverá estar
disponível.
*Utilizar o scanner da impressora: essa possibilidade foi analisada porém é necessário criar uma

conta para cada usuário. Com uma mudança que está em andamento no controle de acesso de
usuários esse problema poderá ser contornado e o serviço será disponibilizado.
*Laboratórios sem acesso à internet e com antivírus desatualizado: o cabeamento será feito nas
férias do final do ano e a mudança no software de antivírus utilizado na Unicamp permitirá uma
solução paliativa do problema até que a internet seja instalada.
* Acesso ssh à rede de FEEC de fora da Unicamp: o Eng. Trettel informou que o serviço está
disponível e pode ser utilizado.
* Problema no computadores do LE27: Os alunos indicaram problemas de operação, lentidão e
travamento em máquinas do LE27. O SIFFEC irá analisar o caso.
-IC:
*Tomadas no IC 3,5: o prof. Hans disse ser a primeira vez que ouviu da necessidade de tomadas no
IC 3,5 e o que o assunto será encaminhado.
*Condicionadores de ar nas salas do IC 3,5: o prof. Hans esclareceu que o processo de aquisição
dos aparelhos está tramitando no campus há 6 meses e soluções paliativas foram tomadas, como a
colocação de “insulfilm” nas salas de aula. Os alunos trouxeram como opção o plantio de árvores na
área externa próxima às janelas e o prof. Hans disse que qualquer mudança nesse sentido tem que
passar por aprovação em outras instâncias na Unicamp.
*Banco de dados no site do IC: a CG verificará com a informática a possibilidade de oferecer esse
recurso.
2. Entrada na FEEC no período noturno
Alguns alunos tiveram problemas para entrar nas dependências da FEEC no período noturno
pois os vigilantes não estavam permitindo a entrada de alunos da computação. O prof. Max disse
desconhecer o problema até então e que tomará as devidas providências.
3. Problemas com disciplinas
*Matéria de Introdução à EC / 2º semestre
Os alunos disseram que o 2º semestre do curso de Engenharia de Computação possuiu poucos
créditos (26) e que dentre esses, 4 são de inglês instrumental. Devido a isso alguns alunos vêem
antecipando disciplinas e os alunos sugeriram alterações para contornar esse problema. A CG irá
avaliar o caso.
*EA870: Essa matéria é oferecida para os alunos da engenharia elétrica e para os alunos de
engenharia de computação. Da forma como a disciplina é oferecida ela acaba sendo repetitiva
para alunos da computação que já viram parte do conteúdo em outras disciplinas. O prof. José
Mario disse que verificará com outros professores o que pode ser feito para amenizar o problema e
encontrar um meio termo.
*MC722 x EA078: a equivalência entre essas matérias existe no papel, porém isso não se aplica na
prática. A CG irá investigar o assunto.
*MC404 para modalidade AB: alguns professores não têm ministrado o tema “organização de
computadores” que faz parte da ementa da disciplina. A CG entrará em contato com os professores
que ministram essa disciplina para orientá-los.
*Disciplina de algoritmos paralelos: há interesse de alunos no oferecimento da disciplina. O prof.
Sandro ressaltou a importância de demonstrar essa demanda através de abaixo assinado e que a
CG irá consultar professores que possam ministrar essa disciplina.
*Aluno com 2 matrículas na mesma disciplina: um aluno teve problema ao realizar a matrícula numa
disciplina da pós-graduação como aluno especial e ao mesmo tempo na disciplina conjunta com
a graduação. A CG orientou que esse aluno procure a secretaria para que o problema possa ser
analisado.
4. Duração regular das aulas

Alunos citaram o problema de terem aulas seguidas em locais distantes na Unicamp e, por não
haver intervalo entre as aulas, isso causa atrasos para assistir disciplinas. Houve uma discussão
sobre o que é entendido como hora-aula, pois há divergência sobre o assunto; alguns adotam 60
minutos e outros 50 minutos. O prof. Ricardo Torres disse que a melhor solução pode ser encontrada
no bom senso e numa conversa com o professores das disciplinas.
5. Plágio/ “cola”
O prof. José Mario propôs uma reflexão a respeito do tema, pois num curto período foi registrado na
FEEC dois casos de “cola” que acarretaram na suspensão de alunos. Medidas como expulsão não
foram descartadas. O prof. Max propôs a criação de um código de honra/conduta que possibilite uma
mudança na forma de pensar dos alunos.
O prof. Sandro destacou que essa medida deve partir dos alunos pois esse exemplo causará maior
impacto. Alunos do centro acadêmico se propuseram a levar o assunto adiante.

