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Assunto:  Alternativas  para  a  avaliação  dos  alunos  das  disciplinas  de
Projeto de Graduação I (DCE08352) e Projeto de Graduação II (DCE08355)

Ao Prof. Dr. Leandro Lesqueves Costalonga,
Chefe do Departamento de Computação e Eletrônica (DCEL)

São Mateus, 24 de março de 2015.

Prezado professor,

Considerando que a publicação de artigos em Periódicos ou Conferências é
importante  para  aumentar  a  produção de pesquisa  dos  professores  do
DCEL;

Considerando que o aumento da produção cientí5ca é fator importante
para  que,  futuramente,  o  DCEL  possa  pleitear  a  aprovação  de  um
Programa de Pós-Graduação em Computação (ou área a5m) no CEUNES;

Considerando que, do ponto de vista dos alunos, a publicação de artigos
cientí5cos durante a graduação é um diferencial importante nos processos
seletivos dos programas de pós-graduação do país;

Visando estimular a produção cientí5ca dos alunos e dos professores do
Departamento de Computação e Eletrônica (DCEL) do Centro Universitário
Norte  do  Espírito  Santo  (CEUNES),  eu,  Rodolfo  da  Silva  Villaça,  venho
propor alternativas para avaliação dos alunos dos cursos de Engenharia de
Computação  e  Ciência  da  Computação  do  CEUNES  que  estiverem
matriculados  nas  disciplinas  de  Projeto  de  Graduação I  (DCE 08352)  e
Projeto de Graduação II (DCE 08355). 

Solicito que as regras no Anexo I sejam apreciadas por este departamento
e pelos respectivos colegiados dos cursos de Engenharia de Computação e
Ciência da Computação do CEUNES.

Cordialmente,

Prof. Rodolfo da Silva Villaça
SIAPE: 1650719
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ANEXO I – AVALIAÇÃO ALTERNATIVA DAS DISCIPLINAS DE PROJETO DE
GRADUAÇÃO I (DCE 08352) E PROJETO DE GRADUAÇÃO II (DCE 08355)

DOS CURSOS DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO DO CEUNES.

Artigo 1º – As regras dispostas aqui neste documento não são obrigatórias,
ou seja, os alunos dos respectivos cursos não são obrigados a cumpri-las.
Em  caso  de  descumprimento,  a  avaliação  das  disciplinas  dar-se-á  da
maneira usual, com apresentação de ante-projeto (Projeto de Graduação I)
e  projeto  5nal  (Projeto  de  Graduação  II),  avaliados  por  bancas
examinadoras  segundo  orientações  do(s)  professor(es)  responsável(is)
pelas  disciplinas  e do Projeto  Pedagógico dos cursos de Engenharia de
Computação e Ciência da Computação do CEUNES.

Artigo 2º  –  Caso o aluno matriculado nestas  disciplinas  publique como
autor  principal  algum  artigo  cientí5co  completo em  Periódico  ou
Conferência,  este artigo poderá ser usado para substituir  a redação do
ante-projeto  (Projeto  de  Graduação  I)  e/ou  da  monogra5a  (Projeto  de
Graduação II) de seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

§1º  A  publicação  de  artigo  substitui  somente  a  necessidade  de  
redação  da  monogra5a.  Entretanto,  permanecerá   obrigatória a  
apresentação  oral  do  trabalho  do  aluno,  perante  uma  banca  
examinadora convocada pelo professor da disciplina de Projeto de  
Graduação II no período da solicitação de aproveitamento do artigo 
para cumprimento do(s) crédito(s) da(s) disciplina(s);
§2º A não apresentação oral do artigo publicado perante a banca  
examinadora  invalida  o  aproveitamento  deste  artigo  como  
alternativa para o texto da monogra5a;
§3º A publicação do artigo poderá ser aproveitada tanto na disciplina
de  Projeto  de  Graduação  I,  quanto  na  disciplina  de  Projeto  de  
Graduação,  ou  até  mesmo  em  ambas.  Entretanto,  exclui-se  a  
possibilidade de alteração de nota em caso de publicação de artigo 
em  data  posterior  à  apresentação  do  ante-projeto  (Projeto  de  
Graduação I) ou da monogra5a (Projeto de Graduação II).

Artigo 3º – A avaliação dos artigos dar-se-á de forma proporcional ao fator
Qualis1 da CAPES das áreas de Ciência da Computação, Engenharias IV ou
Multidisciplinar, conforme orientações a seguir:

§1º Considera-se sempre a maior avaliação (Qualis) dentre essas  
3 (três) possíveis áreas.

1 http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
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§2º Especi5camente, a área de Ciência da Computação possui Qualis
para suas conferências, cuja classi5cação pode ser encontrada no  
documento de área da CAPES2. Neste caso, considera-se também a 
publicação de artigos em conferências.
§3º A avaliação de ambas as disciplinas será feita de acordo com a 
equação NFinal = NArtigo + NApresentacao, onde:

*  NFinal : Nota Final da(s) disciplina(s) de Projeto de Graduação I  
e/ou Projeto de Graduação II. NFinal ≤ 10,0.
*  NArtigo :  Nota  do  Artigo,  que  substituirá  a  necessidade  de  
redação da monogra5a pelo aluno autor principal. Essa nota será  
padronizada segundo a Tabela I;
* NApresentação : Nota da apresentação oral do artigo pelo aluno 
(autor principal). Esta nota irá completar a nota NArtigo, compondo-
se, desta forma, a nota NFinal, obedecendo-se à restrição de que  
NFinal ≤ 10,0. 

Tabela I – Notas para os artigos (Nartigo) em função da sua classificação no 

Sistema Qualis da CAPES

Classificação no Qualis Nota do artigo (NArtigo)

A1, A2 10,0

B1, B2 9,0

B3, B4 8,0

B5 7,0

C ou sem Qualis nas áreas 5,0

§4º É importante rea5rmar aqui que, independentemente da  nota  
NArtigo,  a  apresentação  oral  é  atividade  obrigatória,  conforme  
estabelecido no §2º do Artigo 2º.

Artigo  4º  –  Artigos  provenientes  de  trabalhos  de  Iniciação  Cientí5ca
poderão  ser  integralmente  aproveitados  para  efeito  de  substituição  da
necessidade de redação da monogra5a.

2 http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=4656:ciencia-da-computacao
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