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Ata Coordenação nº 03/2016/CMCC/BCC 

 

Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Computação, realizada às quatorze horas do 1 

dia vinte e cinco de julho do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões R501-2, no quinto 2 

andar do Bloco A da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos 3 

Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pela 4 

coordenadora Letícia Rodrigues Bueno e contou com a presença dos membros: André Luiz 5 

Brandão, Daniel Morgato Martin, Márcio Katsumi Oikawa e Monael Pinheiro Ribeiro. O primeiro 6 

item da pauta foi sobre a ampliação de vagas e abertura de concursos efetivos: o concurso vigente 7 

tem três vagas e sete candidatos aprovados, sendo assim este assunto foi considerado apenas como 8 

informe para a coordenação preparar uma proposta para ser apresentada à plenária. O segundo 9 

item da pauta foi sobre o edital de redistribuição: se o curso aderir ao edital de redistribuição, 10 

ganhará uma vaga além das já previstas anteriormente, sendo que o curso escolherá o candidato 11 

em uma seleção interna e, decorrido todo o trâmite do CMCC, o nome do candidato selecionado 12 

será encaminhado à comissão de vagas até o dia vinte e nove de setembro do ano de dois mil e 13 

dezesseis.  O terceiro item da pauta tratou sobre a responsabilidade técnica e manutenção dos 14 

computadores/servidores do BCC: dentro deste assunto a coordenadora Letícia informou aos 15 

docentes presentes que ficou acordado com o diretor do CMCC, Edson Pimentel, a permanência 16 

de um estagiário de nível superior para o bacharelado em ciência da computação para cuidar dos 17 

sistemas referentes ao curso. Já em relação aos servidores (computadores) esta sendo avaliada a 18 

possibilidade de levar os mesmos para o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFABC, 19 

visto que quando ocorre algum problema, como por exemplo, queda de energia, é necessário pedir 20 

favor à coordenação de laboratórios didáticos. O professor Edson Pimentel já conversou com o 21 

NTI sobre esta possibilidade e o mesmo aceitou receber os computadores no data center, o 22 

professor Monael relatou que ele e o professor André Balan não acham prudente mudar os 23 

servidores do lugar ocupado atualmente, mas a professora Letícia reiterou a necessidade de haver 24 

alguém responsável por estes servidores em caso de problemas, já que quando ocorre alguma 25 

intercorrência com os mesmos não há a quem recorrer. O professor Marcio contestou a mudança 26 

indagando que o NTI não se responsabilizará sobre os problemas do sistema, mas de acordo com 27 

a coordenadora do BCC o NTI firmou acordo com o diretor Edson Pimentel em serem os 28 

responsáveis sobre as intercorrências ocorridas nos sistemas/servidores. O professor Marcio 29 

sugeriu que o BCC desenvolva os sistemas do curso e o NTI assume a manutenção técnica 30 
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garantindo que o sistema funcione corretamente. A coordenadora Leticia reiterou que a questão 31 

em pauta trata apenas da parte hardware, ou seja, onde estas máquinas ficarão instaladas com 32 

segurança em relação ao espaço físico e com fácil acesso para resolução de problemas como 33 

queda de energia, por exemplo. Além da assistência técnica que o NTI ficaria responsável, eles 34 

também cuidariam da parte de backups periódicos. Este assunto voltará a ser discutido em uma 35 

próxima reunião com a presença de outros docentes para chegarem a um consenso final. O quarto 36 

item da pauta foi sobre o calendário de reuniões: foi decidido em consenso entre os docentes 37 

presentes que as reuniões da coordenação serão uma vez ao mês, sendo na primeira semana de 38 

cada mês e o dia será decidido antes do início de cada quadrimestre, sendo esta cancelada quando 39 

não houver pauta. O quinto item da pauta foi sobre as revisões dos procedimentos e normas do 40 

estágio e do Projeto de Graduação em Computação (PGC): inicialmente informou-se sobre o fato 41 

do PGC ter se tornado obrigatório e que foi a retirada da cláusula que obriga que os créditos sejam 42 

contabilizados ao final das três disciplinas e, no caso do estágio, a redução do numero de 43 

disciplinas de três para uma. Além disso, na última reunião da CG foi aprovado uma resolução de 44 

estágio não obrigatório e, em função dela algumas resoluções mais específicas para os cursos que 45 

possuem estágios curriculares, como a ConsEPE 85, que rege as normas dos estágios do BCC, 46 

também serão modificadas . Nesta mesma reunião da CG foi sugerido que todos os coordenadores 47 

dos cursos que tem estágios curriculares deverão formar uma comissão para uniformizar as 48 

resoluções de estágio.  Segundo a coordenadora Leticia nas regras de transição que estão para ser 49 

aprovadas serão ofertadas as três disciplinas por mais dois anos para os alunos que tenham 50 

intenção de usar o estágio como trabalho de conclusão de curso. Ainda sobre estágios, o próximo 51 

tópico levado para discussão foi sobre o número de créditos, segundo a coordenadora Letícia o 52 

projeto pedagógico do ano passado diz que as três disciplinas de estágios têm seu numero 53 

reduzido para dez créditos no total, até então eram oito para cada disciplina totalizando vinte e 54 

quatro créditos, entretanto, esta alteração de vinte e quatro para dez créditos no total está relatado 55 

apenas em uma parte do documento, já que em outros dois lugares, na tabela que lista as 56 

disciplinas e na tabela da ementa, continuam oito créditos para cada disciplina. No catálogo de 57 

disciplinas da UFABC foi usado o que consta na ementa, ou seja, oito créditos para cada 58 

disciplina, sendo este numero acordado entre os discentes presentes. O sexto item da pauta foi 59 

sobre os vices-coordenadores para estágio e PGC: há uma portaria que coloca o vice-coordenador 60 

do PGC como coordenador do estágio e vice e versa, todavia o professor André Brandão sugeriu 61 

que o vice seja o próximo interessado a ocupar o cargo de coordenador, mas para isso o próximo a 62 
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assumir esta posição deveria ser escolhido com muita antecedência, sendo assim o professor 63 

Daniel propôs que o atual coordenador seja o vice da próxima gestão, amparando o futuro 64 

coordenador com sua experiência no cargo, porém a escolha deverá ser nominal. Logo, ficou 65 

decidido que até o final do Q2 os professores Marcio e André Brandão apresentarão sugestões de 66 

nomes. O sétimo item da pauta foi sobre a ausência de livros na biblioteca: há necessidade de se 67 

fazer um levantamento para solicitação de novos livros, principalmente da bibliográfica básica, já 68 

que o MEC avalia se os livros da bibliografia básica estão em quantidades mínimas obrigatórias 69 

na biblioteca e, considerando que surgiram diversas disciplinas novas consequentemente passou a 70 

existir a necessidade de aquisição de mais exemplares. De acordo com as normas do MEC para 71 

aquisição de bibliografias do projeto pedagógico, deverá existir um exemplar para cinco vagas 72 

anuais. Sendo assim, a coordenadora Letícia pediu a colaboração dos discentes para fazer um 73 

levantamento dos livros da bibliografia básica e complementar que estão em falta no acervo da 74 

biblioteca para se fazer a solicitação de compra dos mesmos. Portanto, ficou decidido que a 75 

coordenadora Leticia enviará as bibliografias que ficarão sob a responsabilidade de cada professor 76 

pesquisar. O último item da pauta foi sobre a alteração de prazos de matriculas no PGC: de acordo 77 

com o professor Marcio a PROGRAD quer que todos os cursos obedeçam aos mesmos prazos de 78 

matricula que são três períodos: matrículas, ajustes e vagas remanescentes. Assim ficou decidido 79 

que o PGC irá se adequar à portaria da PROGRAD incluindo o período de matrícula para as vagas 80 

remanescentes no sistema. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora Letícia Rodrigues Bueno 81 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e trinta e quatro minutos, da 82 

qual eu, Juliana Lilian da Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi lida e 83 

aprovada por todos os presentes.   84 
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