Ata da Reunião Semestral de Discussão e Avaliação do
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
Data: 14 de maio de 2013
Horário: início às 19h00
Local: Sala 85 – Auditório IC
Docentes: Ariadne M. Carvalho, Christiane Neme Campos (Coordenadora Associada), Flávio Keidi
Miyazawa, Hélio Pedrini (Coordenador de Graduação) e Zanoni Dias
Alunos: 20 assinaram a lista de presença
Tópicos definidos para discussão:
1.
2.
3.
4.
5.

Reunião anterior
Oferecimento de disciplinas „eletórias‟
Disciplina MC536
Infraestrutura: Reformas do prédio IC 3,5
Alterações nos próximos catálogos

1. Reunião Anterior
A ata da reunião anterior da avaliação e discussão do Curso de Ciência da Computação foi considerada,
relembrando os pontos discutidos.
2. Oferecimento de disciplinas ‘eletórias’
Os alunos relataram que, em semestres anteriores, as disciplinas eletivas foram oferecidas em horários que
conflitavam com os da grade regular do curso e mostraram preocupação que isso pudesse ocorrer no
próximo semestre.
O prof. Hélio explicou que grande parte das disciplinas eletivas depende do oferecimento conjunto com a pósgraduação e que, para o horário do próximo semestre, na alocação haverá oferecimento de disciplinas
eletivas sem conflitos com obrigatórias.
3. Disciplina MC536
Foi relatado que parece haver uma discrepância entre o que foi cobrado na prova da disciplina e o que foi
apresentado nas listas de exercícios. Relatou-se também que os laboratórios não estão apresentando
enfoque no conceito de „banco de dados‟, algumas vezes priorizando conceitos como „mineração de dados‟.
O prof. Hélio conversará com o prof. André Santanchè, responsável pela disciplina neste semestre, sobre
estas questões.
4. Infraestrutura: Reformas do prédio IC 3,5
Os alunos perguntaram sobre as obras no IC3,5 e se havia previsão para voltar a utilizar a salas de aula do
prédio. O prof. Flávio esclareceu que a previsão é de que as salas fiquem prontas antes do final do semestre,
mas que provavelmente o uso das salas só será liberado para o segundo semestre de 2013.
5. Alterações nos próximos catálogos
Os alunos questionaram se estão previstas alterações em disciplinas para os próximos catálogos do curso. A
profa. Christiane informou que há intenção de se criar uma comissão para analisar uma reforma no currículo
do curso, porém, nada foi oficializado ainda. O prof. Hélio esclareceu que na última reunião da Congregação
do IC foram aprovadas algumas alterações em disciplinas, principalmente com aumento do vetor „orientação‟

em disciplinas de estágio e de iniciação científica para melhor refletir a realidade das horas empreendidas
semanalmente com essas atividades. Esclareceu-se também que as alterações foram pensadas para não
oferecer nenhuma perda aos alunos que tenham interesse em migrar de catálogo.
Houve também uma breve discussão sobre em qual disciplina o conteúdo “programação linear” deveria estar
associado: MC558 e MC658. O prof. Zanoni explicou que não há unanimidade na questão, havendo prós e
contras nas duas propostas. Esclareceu-se que ainda é cedo para pensar em alterações desse tipo, uma vez
que as disciplinas envolvidas estão nos primeiros oferecimentos.

