
2022.1 6= 2022.2
(sobre as reclamações do CAEPRO)

ou:

O que sobra das reclamações do CAEPRO
se a gente apaga as que não procedem

ou colore elas com cores bem clarinhas?

Eduardo Ochs
http://anggtwu.net/2013-caepro.html

http://anggtwu.net/2013-caepro.html


2022.1 6= 2022.2
http://anggtwu.net/2023-caepro.html

Eduardo Ochs

• Durante a quarentena as minhas aulas eram por Tele-
gram, mas muitos alunos não participavam delas – eles
só faziam os trabalhos e provas. Talvez os alunos que
não participavam fossem muito fracos.

• Em 2022.1 as aulas voltaram a ser presenciais... e cada
uma das minhas três turmas – C2, C2, C3 – estava
muito cheia de alunos muito fracos que não sabiam nem
certas coisas de ensino médio que os livros de pré-cálculo
(C0) supõem que todo mundo sabe.

• Até 7/julho/2022 eu não sabia quase nada sobre como
os meus colegas de departamento estavam lidando com
esses alunos.

• Em 7/julho/2022 eu ia fazer uma apresentação sobre
isso numa reunião do Setor de Matemática. Eu tinha
passado o fim de semana preparando ela e tinha con-
vidado os físicos pra assistirem. A minha idéia inicial
era gravar a apresentação – mas não necessariamente a
discussão de depois – pra compartilhar com pessoas de
outras universidades.

• Em 7/julho/2022 o Reginaldo e o Rômulo foram con-
tra a apresentação e a gravação. Nessa reunião eu
fui, aham, massacrado – e continuei não sabendo quase

nada como os meus colegas estavam lidando com aquele
montãozão de alunos sem base.

• Como essa reunião não foi gravada eu tive que passar
os dois dias seguintes anotando tudo que eu lembrava
dela.

• Segundo os meus registros a coisa que foi repetida mais
vezes foi que eu estava aprovando alunos que não são
sabiam o suficiente da matéria e que isso estava prej-
udicando muito os professores que davam as matérias
seguintes.

• Isso aqui foi repetido menos vezes: não é papel seu tapar
os buracos de alunos que chegam sem saber coisas do
ensino médio – eles que se virem – cumpra o programa.

• Repetido bem menos vezes: às vezes o alunos é re-
provado e no semestre seguinte ele volta com outra
cabeça.

• Em 2022.2 eu segui todos os regulamentos à risca. E
como já aconteceu algumas de vezes de eu levar bronca
por “cumprimento superficial da ementa” eu evitei ao
máximo cumprir superficialmente os itens da ementa
que eu tinha posto no plano de curso.
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