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Ata Coordenação nº 04/2016/CMCC/BCC 

 

Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às 1 
quatorze horas e doze minutos do dia dezessete de outubro de dois mil e dezesseis, na sala 2 
R501-2, no quinto andar da Torre dois do Bloco A na Universidade Federal do ABC - 3 
UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, 4 
Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pela coordenadora Letícia Rodrigues 5 
Bueno e contou com a presença dos membros: André Luiz Brandão, Daniel Morgato 6 
Martin, Márcio Katsumi Oikawa e Rodrigo de Alencar Hausen. O primeiro item da pauta 7 
foi sobre a solicitação de revalidação de diploma estrangeiro - Álvaro David: a professora 8 
Letícia informou que o CMCC recebeu uma solicitação de revalidação de diploma 9 
estrangeiro de graduação na área de ciência da computação para que, em um prazo de 90 10 
dias, seja dado o retorno com o parecer. O professor Edson, diretor do CMCC, solicitou que 11 
o curso indicasse três membros para formar uma comissão para a análise do referido 12 
diploma. O professor Daniel se voluntariou para compor a comissão e a coordenação 13 
aprovou a proposta de levar a questão à plenária do curso para conseguir os outros dois 14 
voluntários. O segundo item da pauta foi sobre a ampliação de vagas de concurso e/ou 15 
abertura de novo concurso para professor efetivo: após grande discussão entre os membros 16 
da coordenação, decidiu-se que será proposta para a plenária a retificação dos seguintes 17 
concursos contendo as seguintes subáreas: Edital 198/2016 - Área: Organização dos 18 
Sistemas Computacionais, duas vagas. Retificar para incluir as subáreas: simulação e 19 
modelagem computacional, computação de alto desempenho, sistemas digitais, circuitos 20 
digitais; Edital 199/2016 - Área: Fundamentos de Computação, uma vaga. Retificar para 21 
incluir as subáreas: teoria da computação, algoritmos e estruturas de dados, computação 22 
móvel, redes de computadores, lógica, teoria dos grafos; Edital 200/2016 - Área: 23 
Computação Científica e Aplicada, duas vagas. Retificar para incluir as subáreas: 24 
arquitetura de computadores, computação paralela, computação distribuída, sistemas 25 
operacionais, inteligência artificial; Edital 201/2016 - Área: Sistemas de Computação, duas 26 
vagas. Retificar para incluir as subáreas: banco de dados, engenharia de software, 27 
paradigmas de programação, criptografia e segurança de informação, métodos formais, 28 
robótica. Também ficou resolvido que as demais informações que devem constar nas 29 
retificações (conteúdo programático e bibliografia das provas) serão definidas por 30 
comissões específicas às áreas de cada concurso. Essas comissões serão formadas durante a 31 
próxima reunião da plenária. O terceiro item da pauta foi sobre a organização para tradução 32 
das ementas das disciplinas do BCC:  A professora Letícia informou que Assessoria de 33 
Relações Internacionais solicitou ao BCC com o prazo de até trinta de novembro de 2016, a 34 
tradução das ementas de todas as disciplinas do curso. A professora ainda informou que o 35 
ARI criou uma conta no google drive para organizar esse trabalho. Com a concordância de 36 
todos, a professora Letícia ficou de enviar um e-mail para os membros da coordenação com 37 
o link do google drive para que os membros da coordenação possam auxiliá-la nessa tarefa. 38 
Na próxima reunião da plenária, também será solicitado o auxílio dos membros presentes. O 39 
quarto item da pauta foi sobre a lista de disciplinas do BCC a serem sugeridas como opção 40 
limitada do BC&T: a professora Letícia informou que a coordenação do bacharelado em 41 
ciência e tecnologia está redefinindo as disciplinas de opção limitada do curso. Por isso, 42 
eles solicitaram à coordenação do BCC que fosse sugerida uma lista de disciplinas de opção 43 
limitada para o BC&T dentro das disciplinas do BCC que não sejam necessariamente 44 
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obrigatórias até o mês de novembro de 2016. O núcleo docente estruturante do BC&T 45 
sugeriu que ao todo, as disciplinas contabilizem pelo menos cinquenta e sete créditos para 46 
permitir a integralização do aluno no BC&T, que sejam disciplinas com poucas 47 
recomendações, disciplinas com muitas indicações de recomendação de outras (disciplinas 48 
básicas para outras disciplinas específicas) e que não deverão ser incluídos estágios, TCC’s 49 
e seminários. A professora Letícia propôs, e todos concordaram, que essa lista de 50 
disciplinas seja elaborada através de uma discussão on-line. O quinto item da pauta foi 51 
sobre os vices-coordenadores de estágio e de projeto de graduação e computação: a 52 
professora Letícia perguntou para os professores André e Márcio se eles já haviam 53 
escolhido seus respectivos vices e lembrou que a preferência é de que estas funções sejam 54 
exercidas por professores pertencentes à coordenação do curso. O professor Márcio 55 
informou que ainda não definiu seu vice e que ainda está esperando que o sistema do PGC 56 
seja alterado antes de passar para outro professor. O professor André informou que também 57 
não definiu seu vice e solicitou que na próxima reunião plenária seja colocado na pauta este 58 
item a fim de se conseguir um voluntário. O sexto item da pauta foi sobre o agente de 59 
internacionalização do BCC: a professora Letícia informou que a Assessoria de Relações 60 
Internacionais solicita um representante do curso para ser um agente de internacionalização. 61 
A professora também informou que é o coordenador de curso que indica o docente para esta 62 
função e, atualmente, este tem sido a própria coordenadora do curso. Porém, como a 63 
coordenação mudará em breve, outro professor deverá ser escolhido. A professora Letícia 64 
decidiu ser melhor aguardar a próxima coordenação deliberar sobre o assunto. O sétimo 65 
item da pauta foi sobre a preparação da lista de livros constantes do projeto pedagógico do 66 
bacharelado em ciência da computação que precisam ser comprados: a professora Letícia 67 
informou que a biblioteca fez uma pré-lista dos livros que não têm no projeto pedagógico 68 
do BCC, porém, essa lista foi baseada no projeto pedagógico do ano de 2015 possuindo 69 
assim, algumas desatualizações. A biblioteca também informou não possuir verba e nem 70 
espaço para novas aquisições, e como a quantidade de livros impacta pouco na avaliação do 71 
MEC, eles não estão adquirindo as quantidades recomendáveis. Apesar disso, a biblioteca 72 
quer dispor de todos os livros do projeto pedagógico do curso, mas serão eles que definirão 73 
a quantidade de exemplares. A professora Letícia informou que é preciso comparar a lista 74 
que a biblioteca elaborou com o projeto pedagógico atual do BCC e verificar os livros que 75 
estão faltando, de preferência ainda este ano. O professor Márcio se voluntariou para fazer 76 
essa verificação. Nada mais havendo a declarar, a coordenadora deu por encerrada a reunião 77 
às dezesseis horas e seis minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em 78 
administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 79 
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