Reunião Semestral de Discussão e Avaliação do
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Data: 15 de outubro de 2008
Horário: início às 19h10 e término às 21h10
Local: Sala PB18 do Ciclo Básico II
Presentes:
• Docentes: Zanoni Dias (presidindo a reunião), lslene Calciolari Garcia (Comissão de
Graduação) e Orlando Lee (Comissão Diretora de Informática);
• Alunos: vinte e nove assinaram a lista de presença.
PAUTA
1.
2.
3.
4.
5.

Ata da reunião do primeiro semestre de 2008;
Horário do primeiro semestre de 2009;
Disciplina MC336 (Paradigmas de Programação) do segundo semestre de 2008;
Disciplina MC542 (Organização de Computadores: Teoria e Prática);
Dificuldade na obtenção de Certificado de Estudos – Disciplina MC876 (Gerência de Projetos
e Qualidade de Software);
6. Visitantes no prédio IC-3;
7. Disciplina de Compiladores;
8. Laboratório da disciplina MC514 (Sistemas Operacionais: Teoria e Prática) do segundo
semestre de 2008;
9. Disciplina MC202 (Estrutura de Dados) do segundo semestre de 2008;
10. Serviços do prédio IC-3;
11. Consulta para indicar o novo diretor do IC;
12. Reformulação do curso aprovada pela Congregação;
13. Efetividade das reuniões semestrais de avaliação e discussão de curso.
ATA
1. Ata da reunião do primeiro semestre de 2008
O prof. Zanoni leu e comentou a ata da reunião anterior, realizada no dia 13 de maio de 2008.
2. Horário do primeiro semestre de 2009
A proposta da CG para o horário do primeiro semestre de 2009 foi apresentada via projetor.
• Um aluno manifestou, assim como fez na reunião do semestre passado, que o horário estava
novamente “engessado”, pois algumas disciplinas de seis créditos (como Cálculo – de 2ª, 4ª
e 6ª feira) não são oferecidas no mesmo horário que algumas disciplinas de MC (como
MC536 – Banco de Dados: Teoria e Prática, com quatro horas de aula na 6ª feira, além de
duas horas na 3ª feira), acarretando poucas alternativas de horário para quem não está em
fase.
A CG considerará esta questão nas próximas propostas de horário.
• Alguns alunos acrescentaram que quatro horas contínuas de aula de uma mesma disciplina
não é uma experiência positiva.
A profa. Islene esclareceu que às vezes é o próprio docente quem faz essa solicitação.
3. Disciplina MC336 (Paradigmas de Programação) do segundo semestre de 2008
Um aluno disse que a qualidade da aula caiu devido ao tamanho da turma e à presença de
alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação, pois eles fazem perguntas que geralmente
já são de conhecimento dos alunos de Computação.
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O prof. Zanoni, que ministra MC336 no atual período letivo, comentou que a nota média dos
alunos dos dois cursos é a mesma.
A profa. Islene acrescentou que historicamente o desempenho deles é bom, por isto que a
CG permite que eles se matriculem junto com os alunos do IC.
4. Disciplina MC542 (Organização de Computadores: Teoria e Prática)
Alguns alunos sugeriram que esta disciplina seja dividida em duas de quatro créditos cada –
atualmente ela é de seis créditos.
O prof. Zanoni fez uma votação e a maioria dos alunos aprovou a sugestão devido à
importância do tópico.
5. Dificuldade na obtenção de Certificado de Estudos – Disciplina MC876 (Gerência de
Projetos e Qualidade de Software)
Um aluno perguntou quando MC876 será oferecida novamente, pois ela é obrigatória para o
Certificado de Estudos em Engenharia de Software.
O prof. Zanoni leu novamente a ata da reunião do primeiro semestre de 2008 sobre esse
assunto. Ele perguntou se os alunos se mobilizaram para solicitar a disciplina. Nenhum aluno se
manifestou.
A profa. Islene esclareceu que a disciplina poderá ser oferecida novamente se 15 a 20 alunos
a solicitarem.
Outro aluno manifestou a dificuldade de obtenção de certificados de estudos de maneira
geral.
O prof. Zanoni enfatizou que os alunos devem mostrar que existe interesse no oferecimento
das várias disciplinas eletivas.
6. Visitantes no prédio IC-3
Um aluno contou o caso de duas pessoas que queriam acompanhar a aula de MC714
(Sistemas Distribuídos) no primeiro semestre de 2008 ministrada no prédio IC-3. Elas conseguiram
apenas uma autorização provisória de um mês que não foi renovada.
Neste momento, questionaram os critérios das autorizações de entrada no IC-3.
7. Disciplina de Compiladores
Um aluno disse que a disciplina de Compiladores deveria ser obrigatória para o curso.
O prof. Zanoni fez uma votação e a maioria dos alunos concordou.
A profa. Islene propôs oferecer, de 3ª e 5ª feira às 16h no primeiro semestre de 2009, a
disciplina MC900 (Tópicos Especiais em Linguagem de Programação) com 15 vagas reservadas
para a graduação.
Este tópico foi considerado uma sugestão para a reformulação do curso.
8. Laboratório da disciplina MC514 (Sistemas Operacionais: Teoria e Prática) do segundo
semestre de 2008
Um aluno contou sobre a mudança de linguagem, a falta de prazo de entrega do trabalho e a
falta de comunicação entre o docente e o estagiário do Programa de Estágio Docente (PED).
Entendeu-se que foi uma reclamação da condução da disciplina, impossibilitando o
planejamento dos alunos.
A CG conversará com o docente responsável.
9. Disciplina MC202 (Estrutura de Dados) do segundo semestre de 2008
Um aluno relatou que o docente de uma das turmas da disciplina MC202 não entregou a nota
da primeira prova e que a aula é muito acelerada, com ênfase em análise de algoritmos.
A CG conversará com o docente responsável.
10. Serviços do prédio IC-3
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Um aluno reclamou que não conseguiu utilizar o scanner do IC-3 e que existe apenas uma
única impressora para vários laboratórios – ocasionando o aumento excessivo no tempo de
impressão, além das dificuldades encontradas quando acabou o papel da impressora às 21h.
Outro aluno comentou que recentemente usou normalmente o scanner.
O prof. Zanoni lembrou que já foi solicitada a possibilidade de compra de cota de impressão
pelos alunos. Ele sugeriu o aumento da “área sem backup”.
Ficou evidente a necessidade da compra de pelo menos mais uma impressora.
Os alunos falaram que os laboratórios 302 e 303 estão com os teclados e mouses com
problema. O prof. Orlando disse que uma licitação para compra de novos periféricos está em
desenvolvimento.
11. Consulta para indicar o novo diretor do IC
O prof. Zanoni falou da consulta para indicação do novo diretor do IC, que acontecerá em
novembro. Ele enfatizou a importância da participação dos alunos.
12. Reformulação do curso aprovada pela Congregação
A Congregação do IC aprovou que seus cursos de graduação sejam reformulados.
Até o mês de abril de 2009 deverá ser apresentada uma proposta efetiva de reformulação
para oferecimento a partir do ano de 2010.
• O prof. Zanoni, como em semestres anteriores, perguntou se a reformulação do curso de
Bacharelado em Ciência da Computação deveria transformá-lo num curso de cinco anos. Em
uma votação, a maioria dos alunos indicou a preferência por um curso de cinco anos. A
sugestão do professor foi verificar quais as linhas de disciplinas MC’s estão boas e quais
devem ser reformuladas.
• Um aluno propôs o acréscimo de duas horas de resolução de exercícios na disciplina MC448
(Projeto e Análise de Algoritmos I), tornando-a de seis créditos.
O prof. Zanoni comentou que houve uma sugestão parecida na avaliação do curso de
Engenharia de Computação, mas as duas horas extras por semana seriam utilizadas como
um laboratório. O professor fez uma votação sobre as duas sugestões para MC448 e a
sugestão de horas extras em sala de aula para resolução de exercícios ganhou por
unanimidade.
• Alguns alunos apontaram problemas na área de Engenharia de Software.
O prof. Zanoni disse que esses problemas podem ser expressos no formulário de avaliação
de cada disciplina. Ele sugeriu que a secretaria de graduação avise os alunos sobre a
entrega dos formulários.
• Um aluno sugeriu que a disciplina de Cálculo III (MA311) seja obrigatória para o curso –
sugestão já feita na reunião do semestre passado.
• O prof. Zanoni disse que os alunos poderiam organizar suas sugestões de reformulação para
que elas fossem apresentadas à CG.
13. Efetividade das reuniões semestrais de avaliação e discussão de curso
Um aluno falou que os assuntos dessas reuniões são recorrentes.
O prof. Zanoni reforçou a importância da participação do representante discente na CG e a
utilização da ata para acompanhar o andamento das sugestões e reclamações.
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