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Ata NDE nº 01/2017/CMCC/BCC 

 

Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ciência da 1 

Computação, realizada às dez horas e dez minutos do dia dezessete de fevereiro de dois mil 2 

e dezessete, na sala R501, no quinto andar da Torre dois do Bloco A na Universidade 3 

Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro 4 

Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo coordenador Márcio 5 

Katsumi Oikawa e contou com a presença dos membros: Carlos Alberto Kamienski, Daniel 6 

Morgato Martin, Edson Pinheiro Pimentel e Jerônimo Cordoni Pellegrini. O primeiro 7 

informe foi sobre a composição atual do NDE do BCC: atualmente, o NDE é composto 8 

pelos seguintes membros: Carlos Alberto Kamienski; Cristiane Maria Sato; Daniel Morgato 9 

Martin; Edson Pinheiro Pimentel; Jerônimo Cordoni Pellegrini; Letícia Rodrigues Bueno 10 

(Presidente) e Luiz Carlos da Silva Rozante. O professor Márcio também informou que, em 11 

virtude da licença em que se encontra a professora Letícia, que é a presidente do NDE, ele 12 

mesmo, como coordenador do curso, convocou esta, que é a primeira reunião oficial do 13 

NDE do BCC. O primeiro item da pauta foi sobre o planejamento de atividades e reuniões 14 

do NDE: o professor Márcio viu a necessidade de se estabelecer uma periodicidade de 15 

reuniões do NDE. Encaminhou-se para deliberação a proposta de duas reuniões anuais 16 

ordinárias: a primeira, na metade do primeiro quadrimestre e a segunda, ao final do segundo 17 

quadrimestre com vistas à preparação do planejamento anual de disciplinas. Ainda, o 18 

professor Márcio, seguindo a orientação do professor Edson, sugeriu que os membros do 19 

NDE sejam consultados a fim de verificar se desejam continuar e também consultar 20 

possíveis novos membros para que, posteriormente, seja publicada nova portaria 21 

atualizando-o. Também foram sugeridos pelos membros presentes consultas periódicas por 22 

ocasião da troca da coordenação do curso e que também, que seja realizado um convite às 23 

ex-coordenadoras do BCC: Maria das Graças Bruno Marietto e Juliana Cristina Braga. 24 

Sugestões aprovadas por unanimidade. O segundo item da pauta foi a consulta sobre o 25 

Estudo Dirigido para a graduação: o professor Márcio, explicou aos membros presentes do 26 

que se trata o estudo dirigido e que esta modalidade não possui uma normatização a 27 

respeito. Informou também que a Comissão de Graduação solicitou que fossem consultados 28 
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os NDE’s dos cursos da UFABC para que sejam estabelecidos quais critérios consideram-se 29 

razoáveis para se normatizar o estudo dirigido. Após ampla discussão, deliberou-se que o 30 

NDE do BCC considera o mecanismo útil e que poderia ser aplicado em casos 31 

excepcionais, porém, não há clareza para se listar todas as situações às quais poderiam ser 32 

contempladas, devendo então, ficar a cargo de uma avaliação da coordenação do curso. 33 

Também, deliberou-se discutir se haverá a possibilidade de contrapartida em créditos 34 

didáticos para os docentes que ministrarem o estudo dirigido. Aprovadas por unanimidade. 35 

Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às catorze horas 36 

e trinta e três minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, 37 

lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 38 
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