UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
COORDENADORIA DE PÓS GRADUAÇÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPG/IC 005/2018 de 25/06/2018 - às 10:00 horas - sala 53
Participantes: professores Guilherme Pimentel Telles, Cecília Mary Fischer Rubira, Nelson Luis
Saldanha da Fonseca, a representante discente Vanessa Regina Margareth Lima Maike (titular) e o
funcionário Wilson Bagni Junior (Secretário)
EXPEDIENTE
1.

Relatos do fórum e próximas ações

O prof. Guilherme relembrou alguns dos pontos discutidos no fórum e ressaltou 3 assuntos que
identificou como principais pontos: 1) carga elevada de disciplinas no mestrado, 2) poucas
disciplinas para dispensa de EQG no doutorado e 3) perfil dos alunos de mestrado que a PósGraduação deseja formar. Informou que, para a questão do EQG, consultou os chefes de
departamento sobre disciplinas que possam ser adicionadas à lista de disciplinas que concedem
dispensa de EQG em áreas e assim que receber essas informações o assunto será discutido da CPG.
Com relação ao primeiro item, informa que foi sugerida a criação de uma disciplina introdutória
no mestrado que abordasse metodologia científica, redação científica e busca em base de dados. O
objetivo da disciplina seria o de auxiliar os ingressantes a produzir uma primeira versão do EQM e
também permitir o envio de projetos FAPESP. Os membros da CPG conversaram sobre a criação
dessa disciplina e apresentaram suas opiniões. Existe a preocupação de que haja interferência no
trabalho de pesquisa desenvolvido pelo aluno. O prof. Guilherme ressaltou que o objetivo da
disciplina deve ser avaliar a qualidade do texto produzido e não da qualidade científica da pesquisa.
Além dos conteúdos já citados, a disciplina permitiria ao aluno a leitura de referências relacionadas
ao tema de mestrado e fazer uma breve apresentação. Foi apresentada também a sugestão de que os
alunos assistam aos EQMs realizados no semestre dos ingressantes no semestre anterior. Decidiu-se
que o prof. Guilherme e a Secretaria de Pós-Graduação fariam uma versão de ementa da disciplina
a ser criada para o catálogo 2019 e passariam aos demais membros da CPG para sugestões. O
programa da disciplina poderá ser detalhado posteriormente. Referente à questão do perfil de
aluno de mestrado, inicialmente pretende-se coletar as opiniões dos docentes do IC sobre o assunto
e para isso será elaborado um formulário que será encaminhado previamente aos membros da
CPG para sugestões.
2.

Salas de doutorado

O prof. Guilherme informou aos demais membros da CPG que o Conselho Interdepartamental
(CI) criou uma comissão formada por ele e pelos chefes de departamento para estudar o uso das
salas 310, 70 - que serão liberadas com o funcionamento do Data Center – e das 3 salas de
doutorado do IC frente às recentes demandas por espaço feitas por laboratórios novos. O prof.
Nelson relembrou da importância que os alunos tenham espaços para estudo. A profa. Cecília
ressaltou que seria importante que a Pós-Graduação demonstrasse a demanda por mais espaços de
salas de estudo e propõe solicitar mais 24 lugares em salas de alunos de doutorado. Citou também
que é importante resgatar os estudos de reforma de layout das salas de doutorado para permitir
aumentar a quantidade de alunos por sala. Ressaltou-se também na discussão que espaços de
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estudo devem ser entendidos como diferentes dos espaços em laboratórios de pesquisa. Entendeu-se
que o posicionamento da CPG deve ser o de manifestar a demanda existente por mais espaço.
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