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Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação de Curso
Engenharia de Computação
Data: 08/05/2018
Horário: 14h
Local: FE03 - Bloco E - FEEC
Docentes do IC: Lucas Francisco Wanner, Esther Luna Colombini, Rodolfo Jardim de
Azevedo, Zanoni Dias, Islene Calciolari Garcia e Lehilton Lelis Chaves Pedrosa.
Docentes da FEEC: Eduardo Alves do Valle Júnior, Renato da Rocha Lopes, Ricardo
Ribeiro Gudwin, Akebo Yamakami, Eduardo Tavares Costa e José Raimundo de Oliveira.
Alunos: 59 alunos assinaram a lista de presença.

Tópicos definidos para discussão:

1.

Infraestrutura do IC e da FEEC

2.

Disciplinas IC
o 2.1 - MC102
o 2.2 - MC302
o 2.3 - MC437
o 2.4 - MC504
o 2.5 - MC613
o 2.6 - MC886

3.

Disciplinas FEEC
o 3.1 - EA513
o 3.2 - EA614
o 3.3 - EE400
o 3.4 - EE997/IA942
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1) Infraestrutura do IC e da FEEC:
IC:
Os alunos reportaram três problemas que estão enfrentando junto a AdmSis no IC 3. O
primeiro é com relação ao atendimento no horário de almoço, por parte da AdmSis, pois
nesse horário não há ninguém na sala de suporte, para atendê-los quando necessário. O
segundo problema é referente a uma informação dada pelos funcionários da AdmSis do IC
3, que é para eles salvarem seus arquivos no diretório /tmp e que todo arquivo gerado pelos
alunos, devem ser salvos nesse diretório, mas existe o problema da lentidão ao salvarem
arquivos nesse diretório. O terceiro problema quanto a uma mensagem enviada a AdmSis
pelos alunos via RT, sobre a falta de alguns softwares nas máquinas dos laboratórios, a
qual não tiveram resposta até o prezados momento.
O Prof. Rodolfo, Eduardo Valle e Lucas, orientaram os alunos a nunca salvarem nenhum
arquivo no diretório /tmp. O Prof. Lucas irá conversar com a Camila, chefe da AdmSis do IC,
para acharem juntos as soluções dos problemas levantados pelos alunos o mais rápido
possível. O Prof. Lucas também pediu aos alunos reenviem a RT à AdmSis falando sobre o
déficit de software nas máquinas dos laboratórios e que o copiem na RT.
Os alunos aproveitaram, para falar que o Eduroam no IC 3 está sobrecarregando o WiFi,
consequentemente os sistemas ficam muito lentos ou indisponíveis nos horários de
laboratórios e principalmente no período de matrícula. Os computadores da sala 305 não
rodam ou travam muito. O Prof. Lucas também irá levar esses problemas à AdmSis do IC.
FEEC:
Os alunos informaram que estão enfrentando vários problemas, tais como: problema de
limpeza nos laboratórios da FEEC; muitos teclados e mouses das máquinas dos
laboratórios estão quebrados; os condicionadores de ar dos laboratórios estão fracos
demais e não refrigeram o suficiente; os computadores estão muito antigos, os quais
precisam ser trocados ou serem providenciados upgrades nos mesmos. No bloco “F” da
FEEC os banheiros estão sujos e entupidos constantemente e o bebedouro desse bloco sai
pouca água ou não funcionam.
O Prof. Eduardo Valle, disse que irá resolver essas questões o mais rápido possível.
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2) Disciplinas IC:
* 2.1 - MC102: Os alunos elogiaram a didática do Prof. Bittencourt e do Prof. Eduardo
Xavier.
* 2.2 - MC302: Os alunos elogiaram a disciplina e um aluno que cursou a disciplina cerca de
dois anos atrás comentou que esta disciplina não cobre conteúdos importantes da área.
ser mais aprofundado, mais explorado. A Profª. Esther, que está ministrando essa
disciplina nesse semestre, disse que a ementa prevê o conteúdo mencionado pelo aluno e,
que em semestres anteriores de oferecimento, pode ter havido discrepância no conteúdo,
mas que este não é o caso dos últimos semestres. Um aluno da disciplina atual disse que
entende que os labs são muito maçantes e os enunciados dos exercícios não são claros.
A Profª. Esther lembrou que os alunos não precisam esperar a reunião de avaliação de
cursos, e devem trazer as preocupações diretamente para os professores para que possam
sanar problemas o mais brevemente possível. Além disso, explicou a diferença de
paradigma entre o ensino de MC202, cujo foco é em algoritmos, e de MC302, onde o
mesmo passa para sistemas, mas se comprometeu a levar as considerações para sala.
* 2.3 - MC437: Os alunos disseram que o Prof. Buzato se adaptou às necessidades deles,
pois ele viu que os alunos estavam defasados com relação ao aprendizado do pré-requisito.
Segundo os alunos isso foi muito legal por parte do professor.
* 2.4 - MC504: Os alunos levantaram problemas com o material da disciplina, que tem
problemas de ortografia em português. Os alunos comentam ainda que o tempo exigido
pelas atividades da disciplina está muito extenso. Segundo os alunos, a bibliografia da
disciplina também poderia ser melhor, pois existem outros livros melhores e de melhor
ensinamento e aproveitamento e autores com os aprendizados mais fáceis do que o
adotado por ele. Segundo os alunos, as questões nas provas abordam temas não vistos em
sala de aula ou que foram vistos rapidamente. Segundo os alunos, o Prof. Adin acha que
eles não estão se esforçando muito, pois demoram nas resoluções dos exercícios.
O Prof. Lucas disse que a CG/IC trará as preocupações dos alunos sobre a ortografia do
material, bibliografia, e tempo das atividades da disciplina para o Prof. Adin, e orientou os
alunos a conversarem com o professor também.
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* 2.5 - MC613: Os alunos reportaram que a aula dessa disciplina, ministrada pelo Prof.
Guido é muito boa na primeira hora, que é a aula teórica, mas no início da segunda aula que
é prática, o professor não fica em sala para sanar as dúvidas.
O Prof. Lucas disse que a CG/IC levantará o problema dos alunos sobre tempo de
atendimento e dúvidas com o Prof. Guido.
* 2.6 - MC886: Os alunos elogiaram a parte teórica da disciplina, mas relataram que a
dificuldade da disciplina não está condizente com o número de créditos. A parte teórica é
diferente da parte prática. Essa disciplina é difícil demais para a graduação. Uma sugestão
seria aumentar o número de créditos, separação de disciplinas teóricas e práticas, e uma
possível solução seriam as avaliações diferenciadas para graduação e pós-graduação.
O Prof. Lucas comentou que disciplinas avançadas tipicamente têm a característica de
dificuldade e trabalho elevados. As sugestões dos alunos sobre avaliações diferenciadas
para graduação e pós serão levadas aos professores que oferecerem a disciplina nos
próximos semestres.

3) Disciplinas FEEC:
* 3.1 - EA513: Os alunos relataram que o Prof. Cardieri que está ministrando a turma “B”
dessa disciplina tem a voz muito baixa, inaudível para vários alunos.
O Prof. Eduardo Valle irá verificar o que aconteceu com a solução do microfone
anteriormente resolvida e disse que também pode ser o problema de acústica da sala PE11.
* 3.2 - EA614: Os alunos elogiaram as aulas do Prof. Levy da FEEC e também de seu PED
e que darão o feedback específico na avaliação semestral.
* 3.3 - EE400: Os alunos solicitaram à CG alterar a semestralidade de oferecimento dessa
disciplina ou mesmo desativá-la. Segundo os alunos o Prof. Yuzo fala muito baixo
dificultando o entendimento. O professor fica indo e voltando no conteúdo e precisa planejar
melhor as aulas.
O Prof. Eduardo Valle irá verificar o que está ocorrendo e tentará resolver o problema o
mais rápido possível.
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* 3.4 - EE997/IA942: Os alunos colocaram que os nomes das duas disciplinas são
diferentes e não faz sentido.
O Prof. Eduardo Valle disse que isso é normal. O Prof. Gudwin disse que a disciplina EA997
foi criada recentemente na pós-graduação e não foi criada uma disciplina correspondente,
por isso foi colocada à disciplina IA942 da graduação que mais se aproxima da
característica da disciplina da pós. A sugestão será colocar o nome da disciplina da pós
como Tópico, assim resolverá o problema.

Considerações finais:
Os alunos perguntaram sobre o oferecimento da disciplina MC921 que é a união das
disciplinas MC910 e MC911, se poderia ser oferecida no próximo semestre.
Segundo o Prof. Lucas, isso não será possível, pois falta professor para ministrá-la no
momento. Os alunos devem cursar MC910 e MC911 e solicitar aproveitamento de estudos
para MC921.
Os alunos elogiaram as aulas do Prof. Rezende do IC, principalmente a ênfase na parte de
descrição do algoritmo na disciplina MC458.

Campinas, 08 de maio de 2018.

Daniel de Jesus Capeleto

___________________________

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