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Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Engenharia de Computação
Data: 09/05/2017
Horário: 14h
Local: FE03 - Bloco E - FEEC
Docentes do IC: Eduardo Candido Xavier, Zanoni Dias, Islene Calciolari Garcia e Esther
Luna Colombini.
Docentes da FEEC: Eduardo Alves do Valle Júnior, José Mario de Martino, Renato da
Rocha Lopes, Akebo Yamakami e Fabiano Fruett.
Alunos: 83 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:

1.

Ata da reunião passada

2.

Catálogo 2018

3.

Programa PIF e Certificados de Estudos

4.

Regras de Estágio

5.

Ficha de Avaliação Docente e Avaliação de Cursos

6.

Número de créditos x Carga horária da disciplina

7.

Infraestrutura da FEEC

8.

Disciplinas
o 8.1 - MC302
o 8.2 - MC102
o 8.3 - MC358
o 8.4 - EE610
o 8.5 - EA772
o 8.6 - EE532
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1) Ata da Reunião passada:
O prof. Eduardo Xavier comentou sobre alguns problemas apontados na reunião passada.
No caso de MC302, comentou que no novo catálogo 2018, esta disciplina será substituída
por MC322 de 4 créditos. Nas disciplinas de Lab. de Física disse que conversou com o
coordenador da Física sobre o problema de que a carga da disciplina é muito alta em
relação a quantidade de créditos da mesma. Foi informado que o prof. Abner, coordenador
da Física, disse estar ciente do problema e que planeja aumentar para 4 créditos as
disciplinas de laboratório de Física, sendo 2 créditos de orientação, e que também está
reestruturando os laboratórios para terem menos atividades.

2) Catálogo 2018:
Os profs. Eduardo Xavier e Zanoni descreveram alterações feitas no novo catálogo e
avisaram os alunos para verificarem se não é mais vantajoso a migração para este catálogo,
assim que o mesmo estiver inserido no sistema da DAC.

3) Programa PIF e Certificados de Estudos:
O Prof. Zanoni explicou brevemente o programa PIF para os alunos e os benefícios que os
mesmos tem ao participar do programa, podendo adiantar disciplinas de mestrado já
durante a graduação. Também explicou o procedimento para os alunos requererem
Certificados de Estudos.

4) Regras de Estágio:
Os alunos relataram que gostariam de flexibilizar a atual regra de estágio, pois segundo
eles, o atual CP mínimo requerido é alto em relação a outros cursos e os alunos estão
perdendo oportunidades de realização de bons estágios. Os profs. Eduardo Valle e Eduardo
Xavier explicaram que a chance de se alterar os critérios para realização de estágio é muito
baixa, pois a maior parte dos docentes entende que os alunos deveriam se dedicar
minimamente ao curso durante pelo menos os primeiros semestres.
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5) Ficha de Avaliação Docente e Avaliação de Cursos:
Os alunos questionaram a eficácia do uso das fichas de avaliação docente realizadas
semestralmente, e se também poderia haver alguma alteração no formato das mesmas. O
prof. Eduardo Valle explicou que estas avaliações são muito importantes e que a CG da
FEEC usa os resultados da avaliação para tratar eventuais problemas com professores.
Explicou ainda que os resultados destas avaliações passam pela congregação do Instituto.
Também disse que a alteração da ficha de avaliação é possível mas isto requer um estudo
aprofundado pois criar bons formulários de pesquisa não é uma tarefa trivial.
O prof. Zanoni também reiterou a importância das fichas de avaliação, dizendo que além
das avaliações objetivas há o campo de comentários onde os alunos podem se expressar
livremente, e que todas as avaliações são verificadas pela CG do IC, e que a mesma toma
atitudes em caso de avaliações problemáticas. O prof. Eduardo Xavier reiterou este ponto
dizendo que apesar de avaliações ruins não se tornarem públicas, a CG tenta conversar
com os docentes para mostrar possíveis problemas apontados por alunos.
Os profs. também comentaram brevemente sobre a importância da Avaliação de Cursos,
que muitas alterações de alocação de docentes, ou alterações de currículo tiveram como
ponto de partida problemas apontados nas reuniões.

6) Número de créditos x Carga horária da disciplina:
Os alunos comentaram que seria interessante haver de modo oficial, para cada disciplina,
uma informação constando o número de horas esperadas de trabalho fora de sala de aula,
com listas, trabalhos etc, nos mesmos moldes de disciplinas de Universidades Europeias
onde no sistema de créditos é inserido esta informação. O prof. Eduardo Valle explicou que
isto requereria uma mudança institucional e também de visão dos docentes e que não é
uma tarefa fácil. O prof. Eduardo Xavier explicou que esta carga extra-classe não pode ser
contabilizada nos créditos das disciplinas, pois os mesmos refletem apenas o número de
horas em sala de aula, e que há um limite de 20% para o total de créditos de orientação em
cursos presenciais.
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O prof. Eduardo Valle explicou que talvez pudesse haver um mecanismo informal onde
houvesse uma orientação dos docentes para discutir sobre a carga extra-classe esperada
das suas disciplinas.

7) Infraestrutura da FEEC:
Os alunos relataram alguns problemas com computadores dos laboratórios.

8) Disciplinas:


IC:
o 8.1) MC302 - Os alunos elogiaram como a disciplina vem sendo ministrada este
semestre pela professora Esther e o professor Fábio Usberti.
o 8.2) MC102 - Os alunos elogiaram como o prof. Guido está ministrando a disciplina
e relataram alguns problemas sobre atendimento e laboratório, e que acham
melhor discutir estes problemas diretamente com o professor Guido.
o 8.3) MC358 - Os alunos relataram alguns problemas com a disciplina que está
sendo oferecida no período diurno. Relataram que o prof. explica muito rápido
assuntos complexos, apenas repassando slides, e que os alunos estão tendo
problemas para acompanhar as explicações.
Também apontaram que as listas de exercícios disponibilizadas não ajudaram na
preparação para realização de testes e provas, pois o conteúdo abordado nas
listas difere do que foi cobrado nos testes e prova. Apontaram ainda alguns outros
pequenos problemas como uso de notação distinta nas listas e provas. O prof.
Eduardo Xavier disse que iria falar com o docente responsável sobre estes
problemas.
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FEEC:
o 8.4) EE610 - Os alunos perguntaram sobre a real necessidade da obrigatoriedade
desta disciplina no currículo, e que acham que a mesma poderia ser removida
sem prejuízo a formação. O prof. Eduardo Valle explicou que dentre todas as
mudanças realizadas no currículo 2018 esta foi a única não aprovada, e que em
possíveis alterações curriculares futuras este assunto será novamente abordado.
o 8.5) EA772 - Os alunos perguntaram se é possível adiantar o oferecimento desta
disciplina para semestres iniciais do curso. O prof. Eduardo Valle falou que iria
estudar esta possibilidade pois é preciso verificar se há espaço para tal e quais
outras alterações seriam implicadas.
o 8.6) EE532 - Os alunos relataram uma série de problemas em relação a didática
e a forma como esta disciplina vem sendo ministrada nos últimos semestres,
acarretando um altos índices de reprovação na mesma. Perguntaram se não
haveria a possibilidade de troca de professor em futuros oferecimentos da
mesma. O prof. Eduardo Valle disse que avaliaria o problema em busca de
soluções.

Campinas, 09 de maio de 2017.

Daniel de Jesus Capeleto

___________________________

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