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Ata Plenária nº 03/2016/CMCC/BCC 

 

Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às treze horas e vinte 1 

minutos do dia oito de agosto de dois mil e dezesseis, na sala 312-2, no terceiro andar do Bloco A na 2 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro 3 

Bangu, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pela coordenadora Letícia Rodrigues Bueno e 4 

contou com a presença dos membros: André Guilherme Ribeiro Balan, André Luiz Brandão, Carla Lopes 5 

Rodriguez, Carlos Alberto Kamienski, Cláudio Nogueira de Meneses, Cristiane Maria Sato, Daniel 6 

Morgato Martin, Débora Maria Rossi de Medeiros, Denise Hideko Goya, Edson Pinheiro Pimentel, 7 

Francisco Javier Ropero Peláez, Gustavo Sousa Pavani, Jesús Pascual Mena Chalco, João Paulo Gois, 8 

Luiz Carlos da Silva Rozante, Márcio Katsumi Oikawa e Monael Pinheiro Ribeiro. A professora Letícia 9 

iniciou a reunião com um informe sobre a tradução das ementas das disciplinas da graduação da UFABC: 10 

a Assessoria de Relações Internacionais (ARI) está fazendo uma força tarefa para traduzir as ementas das 11 

disciplinas de graduação da UFABC tendo o prazo de até trinta de novembro para o término dos 12 

trabalhos. A professora Letícia entrará em contato com os docentes que ministram determinadas 13 

disciplinas e tenham mais conhecimento das áreas para que possam ajudar nos trabalhos. O único item da 14 

pauta foi sobre a ampliação de vagas de concurso e/ou abertura de novo concurso para professor efetivo: a 15 

professora Letícia informou que foi realizado um concurso para professor efetivo no período de vinte e 16 

sete a trinta de junho para o preenchimento de três vagas, cujo edital buscava contemplar todas as áreas da 17 

computação. A referida professora lembrou que na plenária do dia quatro de maio foi aprovada a abertura 18 

de quatro editais de concurso para professor efetivo com uma vaga para cada área que o curso possui mais 19 

necessidade. Esses editais foram aprovados na plenária e no conselho de centro, mas ainda não foram 20 

abertas as inscrições. Foi aprovado na mesma plenária um edital para concurso de professor visitante que 21 

contempla área geral com seis vagas e que também não está com inscrições abertas. Há também um edital 22 

de redistribuição específico, além da possibilidade dos professores poderem pedir redistribuição a 23 

qualquer tempo, que está atualmente aberto com prazo até dezenove de agosto para o recebimento de 24 

inscrições dos candidatos e a resposta deve sair dia vinte e nove de setembro. As vagas que forem 25 

conseguidas neste edital de redistribuição serão adicionais, além da quota de docentes atuais, porém, 26 

como enfatizado pelo reitor, vai depender se o MEC cumprirá o que foi acordado com a UFABC. Ainda, 27 

no concurso recém-realizado, houve cinquenta e dois inscritos, dos quais, compareceram dezoito, e 28 

destes, apenas sete foram aprovados, sendo que, os três primeiros já foram nomeados e devem iniciar 29 

exercício em meados de setembro. No entanto, a banca do concurso não recomendou os aprovados acima 30 

do número de vagas para nomeação e, para que esses candidatos também possam ser nomeados, 31 

inicialmente, a plenária do curso precisa aprová-las para poder solicitar à comissão de vagas as 32 

contratações. Os membros da banca examinadora do concurso em questão que estavam presentes na 33 
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reunião comentaram que não houve consenso entre os membros para a aprovação e nem para reprovação 34 

dos candidatos que foram classificados acima do número de vagas. A professora Letícia ainda mencionou 35 

que em uma reunião da comissão de graduação, o reitor mencionou que as vagas que a UFABC tem para 36 

docentes estão garantidas, porém, não é impossível que o governo as retire. Após ampla discussão entre 37 

os presentes sobre a possibilidade de solicitar ou não a contratação dos candidatos remanescentes a 38 

plenária preferiu votar cada um deles separadamente. Foi colocada em votação a solicitação de 39 

contratação do quarto colocado: sete favoráveis, sete contrários e duas abstenções. Como houve empate a 40 

professora Letícia não viu condições de levar o assunto para a o conselho de centro. O assunto voltará a 41 

ser discutido em uma próxima plenária. Nada mais havendo a declarar, a coordenadora deu por encerrada 42 

a reunião às catorze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em 43 

administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 44 
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