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Coordenadoria de Graduação - FEEC

Campinas, 17 de Outubro de 2017.

Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Engenharia de Computação - 2º. Semestre de 2017

Data: 17/10/2017
Horário: 14h
Local: FE03 - Bloco F - FEEC
Docentes do IC: Lucas Wanner, Zanoni Dias, Leandro Villas, Rodolfo Azevedo, Rafael
Crivellari Saliba Schouery, Islene Calciolari Garcia e Esther Luna Colombini.
Docentes da FEEC: Eduardo Alves do Valle Júnior, Renato da Rocha Lopes, Akebo
Yamakami, Matheus Souza, Thiago Fernandes Tavares.
Alunos: 21 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:

1.

Disciplinas
1.1 EA080
1.2 EA872
1.3 EE532
1.4 MC358
1.5 MC426
1.6 MC536
1.7 Outras disciplinas

2.

Reclamações CACo
2.1 Infraestrutura IC
2.2 Infraestrutura FEEC / SIFEEC

3.

Informes
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A discussão dos pontos seguiu a ordem seguite:
2. Reclamações do CACo

2.1 Infraestrutura IC:

a) Os computadores do IC estão lentos: Segundo o Prof. Rodolfo, falta dinheiro e,
portanto, não serão substituídos os atuais computadores. Além disso, os computadores
que serão comprados, serão utilizados para backup. Com relação à rede, o IC fará uma
reforma e substituirá a atual estrutura de rede por fibra óptica.

b) Falta iluminação na parte externa do IC: Segundo os estudantes os funcionários
responsáveis pela manutenção alegam que é o dijuntor que fornece energia aos postes
de luz em frente à area (o “bosque”) do IC-3 e que não há ninguém que possa religar.
Aprentemente as lâmpadas estão funcionando, no entanto estão sempre desligadas no
período da noite. Os coordenadores vão informar ao setor de manutenção do IC.

c) Tomadas padrão antigo: Houve acordo entre coordenadores e estudantes que a
disponiblidade de réguas de padrão novo já podem resolver momentanemente esse
problema, dado que é a solução mais barata e viável no momento.
2.2 Infraestrutura FEEC / SIFEEC

a) Infraestrutura das salas de aula da FEEC (WiFi)
Segundo o Prof. Akebo, a FEEC cai comprar mais repetidores de sinal de WiFi, no
entanto, dinheiro e IPs disponíveis é um problema. Não sabe se haverá dinheiro o
suficiente para comprar repetidores de sinais para todas as salas (de graduação e de pósgraduação).
O Prof. Eduardo do Valle propõe que a coordenação de graduação da FEEC leve em
conta os professores que utilizam computador em aula para a alocação das disciplinas
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nas salas de aula que tenham ponto de rede. Mas destaca que rede EDUROAM está
muito melhor que há 2 ou 3 anos.
Prof. Eduardo destaca também o problema de infiltração de grande massa de água dentro
das salas em dias de chuva.

b) LE27 continua trancada, porém os computadores e o ar condicionado ficam ligados.
Segundo a diretoria da FEEC o LE27 permanece trancado por questão de falta de
pessoal e economia de energia.
Prof. Eduardo vai verificar porquê os computadores e o ar condicionado estavam ligados.
1) Disciplinas

1.3 EE532
Segundo os estudantes, na última reunião foi discutido sobre o professor responsável
pela disciplina. No entanto, no atual semestre continua sendo o mesmo professor. O Prof.
Eduardo alega que há falta de professores na FEEC e, como consequência disso, no
semestre atual, há 9 PEDs e alguns professores voluntários dando aula. Além disso a
alocação é um processo trabalhoso e a escolha de professores por parte dos estudantes
se tornou um problema para a coordenação de graduação.
Segundo o CACo, há relatos de estudantes que se queixam da grande dificuldade de
aprovação nesta disciplina com este professor independentemente do esforço; com esse
professor os estudantes alegam que não estão aprendendo e assim uitos desistem. No
começo do semestre, a turma tem cerca 50 estudantes matriculados e ao final
aproximadamente 15. A coordenação de graduação da FEEC nunca conversou pessoal
com esse professor para tratar do assunto, mas o Prof. Eduardo vai tentar entrar em
contato com ele para tratar de EE532.

1.5 MC426
Segundo alguns estudantes, atualmente há um problema com prova 1 (p1, realizada em
12/09) e a prova 2 (p2, realizada em 16/10), que ainda não foram divulgadas as notas da
p1 pela professora. Os estudantes já pediram as notas, mas ainda não obtiveram
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resposta. Segundo o CACo, a professora disponibilizará as notas na semana vigente.
Outros estudantes descrevem a aula da professora como sendo cansativa, muito
conceitual, sem prática, e com slides mal-organizados. O CACo faz uma comparação de
organização do trabalho pedagógico entre MC426 e MC536.
O Prof. Lucas argumenta que o conteúdo de MC426 é muito extenso e denso. Alguns
estudantes levantam que a disciplina de Engenharia de Software oferecida pela FEEC é
melhor abordada que a do IC.
Prof. Zanoni Dias destaca que os docentes da Unicamp têm até 45 dias após a aplicação
da prova para divulgação das notas.
1.1 EA080
Os estudantes alegam que o prof. da disciplina ainda não divulgou as notas dos 2
primeiros relatórios entregues. O prof. Eduardo vai tentar entrar em contato com o prof. da
disciplina.
1.2 EA872
Os estudantes reclamam que o prof. responsável pela disciplina nunca apareceu para dar
aula, mas apenas o seu PED. Segundo o Prof. Renato e o Prof. Eduardo, a disciplina está
sendo dada por um PED-B, portanto há apenas um professor responsável pelo PED-B e
não pela disciplina em si.
Segundo alguns estudantes o PED não está conseguindo abordar o conteúdo da
disciplina de forma satisfatória/adequada. Segundo os estudantes “falta aula em si” e
“está sendo tudo jogado”.
1.6 MC536
Os estudantes e o CACo destacam o Prof. Breno positivamente. O formato de abordagem
da disciplina seguido pelo professor é interessante, usando exercícios e sem provas.
O Prof. Rafael destaca que os professores ingressantes fizeram um curso de formação
sobre organização do trabalho pedagógico no EA².
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1.4 MC358
Os estudantes destacam positivamente o Prof. Resende pela organização conjunta aos
estudantes dos critérios de avaliação da disciplina, além de demonstrar pelo domínio do
conteúdo abordado.

1.7 Outras disciplinas
Os estudantes ainda destacaram:
- MC832: elogios ao Prof. Edmundo devido à boa bibliografia e boa aula. Destaque
negativo por conta de tempo muito extenso para a Prova 1, dois meses de aula
consequentemente implica em muito conteúdo para uma única prova. Algumas críticas
pontuais.
- EA614: elogios ao Prof. Bruno Masiero pelas aulas práticas, por estabelecer bom
diálogo com a turma para reestruturação da disciplina (mais ou menos testes ao longo da
disciplina), além de abordar outros conteúdos a mais.
3. Informes

Prof. Lucas destaca da possibilidade de vantanges de alguns estudantes solicitarem
mudança de catálogo para o catálogo 2018; faz destaque sobre o PIF no IC; e sobre os
certificados de estudos.
O Prof. Eduardo deu informe sobre o ENADE, as quais serão feitas reuniões abertas para
informar e alertar os estudantes da importância dessa avaliação para a Unicamp e para a
emissão dos diplomas. Destaca ainda que os prof. que necessitarem de orientações para
aplicação da avaliação docente, devem procurar a secretaria de graduação da FEEC.

Campinas, 17 de Outubro de 2017

Marcio Massamitsu Ota
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