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Do: Prof. MIGUEL JONATHAN
Chefe do Departamento de Ciencia da Computa~ao

~: Prof~ MARIA LAURA MOUZINHO LEITE LOPES
MD. Diretora de Ensino de Gradua~ao

Chamo aten~ao desta Dire~ao para 0 grande numero de trans
ferencias de alunos para 0 Curso de Informatica que tem side autorizadas
pela Decania do CCMN. sem consulta a este Departamento ou no Instituto,..
sob 0 argumento de Amparo Legal.

-somente no mes de julho. 4 processos deram entrada na De-
cani a e fOl~am deferi dos des ta forma. (220/85. 246/85.' 247/85 e 275/85) .

Em alguns casos. verifica-se. apos exame dos processos. que os requeren- -
.tes nao estavam matriculados em Curso de Ciencia da Computa~ao (como ale
gado). mas a·penas cursaram algumas di'scip1inas basicas de Computa~ao jUQ
tamente com outras de Matematica. Flsica. etc. Em outros casos. trata-
-se de alunos de cursos de curta dura~ao (Tecnologo de Processamento de
Dados). que diferem em substancia do Curso de Bacharelado.

Por outro lado, 0 Curso de Informatica do Instituto de Ma
tematica tem urn numero limitado de vagas que sac totalmente preenchidas
pelo exame vestibular, em disputa que tern chegado a numeros superiores a
20 candidatos par vaga.

Neste sentido. e ciente dos dispositivos legais que regem
a materia, encaminho a esta Dire~ao uma consulta. solicitando esclareci-
mento quanto a possibilidade de se aplicar maiar rigor na analise das prQ
cessos desta natureza, para evitar urn aumento excessiva de alunos, empr~
juizo da qualidade do curso, e uma injusti~a para com aqueles que se di~
poem a se submeter ao crivo dos exames vestibulares.

aNo, aguardo da informa~ao de V.S., agrade~o a aten~ao e en
via minhas sauda~oes universitarias
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