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Ata Coordenação nº 02/2017/CMCC/BCC 

 

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

catorze horas e oito minutos do dia doze de junho de dois mil e dezessete, na sala R501, no 2 

quinto andar da Torre dois do Bloco A na Universidade Federal do ABC - UFABC, situada 3 

à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São 4 

Paulo. A reunião foi presidida pelo coordenador Márcio Katsumi Oikawa e contou com a 5 

presença dos membros: André Luiz Brandão, Carlos da Silva dos Santos (vice-6 

coordenador), Daniel Morgato Martin, Débora Maria Rossi de Medeiros e Thiago Ferreira 7 

Covões. O primeiro informe da reunião foi sobre a posse dos professores efetivos e 8 

visitantes: o professor Márcio informou que o concurso para professores visitantes, edital 9 

188/2016, de seis vagas, foram preenchidas inicialmente cinco, porém, um dos candidatos 10 

passou em outro concurso e desistiu da vaga. Sendo assim, foram preenchidas apenas quatro 11 

vagas. Um dos candidatos, Alexandre, teve que tomar posse via liminar judicial, por isso, 12 

sua situação aguarda uma decisão definitiva. O professor Márcio ainda informou que os 13 

candidatos do concurso para professor efetivo, edital 130/2016, Aritanan e Thiago, já 14 

tomaram posse. O segundo informe foi sobre o novo concurso para professores visitantes: o 15 

professor Márcio informou que, como duas vagas do concurso anterior ainda não foram 16 

preenchidas, já foi solicitado novo concurso para preenchimento destas. O terceiro informe 17 

foi sobre os novos membros da coordenação do bacharelado em ciência da computação: o 18 

professor Márcio informou que a chapa que faltava na coordenação foi ocupada pelos 19 

professores Thiago como titular e Mirtha como suplente. O quarto informe foi sobre a 20 

resolução unificada de estágios na UFABC: o professor André informou que está sendo 21 

elaborada, através de um grupo de trabalho, uma resolução que unifica regras e prazos para 22 

as disciplinas de estágio curricular dos cursos da UFABC. O primeiro item da pauta foi 23 

sobre a aprovação da ata 01/2017 da coordenação do BCC: foi aprovada tendo três 24 

abstenções dos membros que não estavam presentes na reunião a que a ata se referia. O 25 

segundo item da pauta foi sobre a formação de bancas de concursos: o professor Márcio 26 

informou que o professor Carlos se encarregou de formar bancas de avaliação para os 27 

concursos referentes aos editais 186, 187 e 189/2016. Também será preciso formar bancas 28 
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para os concursos referentes aos editais 198, 199, 200 e 201/2016, que tiveram as inscrições 29 

encerradas recentemente, além do concurso referente ao edital 190/2016, cujas inscrições 30 

ainda estão abertas. Devido a quantidade de concursos o professor Márcio solicitou a 31 

colaboração dos membros da coordenação para a indicação de nomes e consulta. Após 32 

discussão, o professor Márcio sugeriu que após a homologação das inscrições, que seja 33 

marcada uma reunião extraordinária para tratar da metodologia que será utilizada para a 34 

formação das bancas. O terceiro item da pauta foi sobre a renovação da validade do 35 

concurso referente ao edital 167/2015: o professor Márcio informou que o referido 36 

concurso, cuja validade era de um ano, vencerá dia treze de julho de 2017 e, a SUGEPE da 37 

UFABC, entrou em contato com a coordenação do curso tem o desejo de prorrogá-lo. Após 38 

discussão, o professor Márcio sugeriu entrar em contato com a SUGEPE para saber o custo 39 

para a UFABC de se renovar o concurso. Se não houver custo, a coordenação sugerirá a 40 

prorrogação do concurso. Se houver um custo alto, a coordenação do curso entraria em 41 

contato com os professores Aritanan e Mirtha, nomeados no concurso, para saber a opinião 42 

deles sobre o assunto. Não houve objeções com relação a proposta. O quarto item da pauta 43 

foi sobre a distribuição de vagas de professores nos cursos do CMCC: o professor Márcio 44 

informou que foi publicado o edital 227/2017 para o preenchimento de quarenta vagas de 45 

docentes. Os centros fizeram uma subdivisão de vagas entre seus cursos e o CMCC a 46 

definiu da seguinte forma: uma vaga para o bacharelado em neurociência, nove vagas para o 47 

bacharelado em matemática, uma vaga para a licenciatura em matemática e nenhuma para o 48 

bacharelado em ciência da computação. O professor Márcio explicou que o BCC ficará com 49 

nenhuma vaga porque, para a distribuição, foi realizada uma série de cálculos que levavam 50 

em consideração: os projetos pedagógicos dos cursos, a catalogação da quantidade de 51 

disciplinas e créditos e a distribuição pactuada dos créditos entre os centros, que mostraram 52 

que a proporcionalidade entre turmas e alunos que o BCC assumia era menor em relação 53 

aos outros cursos. O professor Márcio informou que também relatará essas informações na 54 

próxima reunião plenária. O quinto item da pauta foi sobre as políticas futuras de alocação 55 

didática: o professor Márcio informou que teve diversos problemas para elaborar a alocação 56 

didática do segundo quadrimestre de 2017, por ser este o quadrimestre com maior demanda 57 

devido ao ingresso de alunos, entre outros problemas. Ele também expôs alguns dados que 58 

mostravam que há trinta professores do BCC com liberação didática no referido 59 

quadrimestre. De acordo com os dados de dispensa didática apresentados, constatou-se que 60 
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a única situação em que pode haver algum controle é a quantidade de professores que tiram 61 

o quadrimestre sabático, que foram onze ao todo. O professor André propôs que haja algum 62 

regramento que dificulte que os professores tirem o quadrimestre sabático no segundo 63 

quadrimestre. Os professores André e Daniel se voluntariaram a sugerir as regras. O 64 

professor Márcio irá apresentar os mesmos dados na próxima reunião plenária para que haja 65 

uma conscientização da parte dos professores para que evitem solicitar o quadrimestre 66 

sabático nesse período. O sexto item da pauta foi sobre a distribuição de vagas em 67 

disciplinas do BCC: o professor Márcio mostrou a quantidade de solicitações de matrículas 68 

no segundo quadrimestre em algumas disciplinas. Essas disciplinas são muito avançadas e a 69 

quantidade de alunos que solicitaram matrícula foi muito elevada. Levantada a hipótese de 70 

que os alunos não tem noção do teor da ementa dessas disciplinas, o professor André 71 

sugeriu criar materiais audiovisuais no sentido de informá-los. Não houve objeções. O 72 

sétimo item da pauta foi sobre a adequação da carga horária do curso para 10% em 73 

atividades de extensão: o professor Márcio informou que existe uma resolução do plano 74 

nacional de desenvolvimento da educação que dá o prazo de até o ano de 2024 para que 75 

todos os cursos de graduação ofertem 10% de sua carga horária em atividades de extensão. 76 

O professor ainda informou que a PROGRAD direcionará uma ação para que os cursos 77 

consigam se adequar a essa regra. O oitavo item da pauta foi sobre a recomendação de 78 

disciplinas de opção limitada para o bacharelado em ciência e humanidades: o professor 79 

Márcio informou que a coordenação do BC&H fez uma revisão do projeto pedagógico do 80 

curso e está solicitando aos cursos específicos que façam recomendações de disciplinas para 81 

serem de opção limitada. Como o prazo para o envio das sugestões era curto, o professor 82 

Márcio já enviou algumas sugestões, porém, estas ainda poderão ser modificadas. O 83 

professor Márcio ficou de enviar as sugestões de disciplinas por e-mail para os membros da 84 

coordenação para que estes indiquem as que poderão sair da lista e, posteriormente, será 85 

enviado um outro e-mail para a plenária do BCC solicitando contribuições sobre o assunto. 86 

O nono item da pauta foi sobre a distribuição de vagas para o congresso as Sociedade 87 

Brasileira de Computação (SBC): o professor Márcio informou que o BCC é inscrito na 88 

SBC como instituição e, por isso, foi contemplado com cinco vagas gratuitas e cinco vagas 89 

com 50% de desconto para participar de seu congresso que será em São Paulo. O professor 90 

Márcio solicitou sugestões para se estabelecer algum critério para distribuição das vagas. 91 

Inicialmente, o referido professor levará a informação para a plenária e, caso haja um 92 
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número de interessados maior do que de vagas, haverá um problema. O professor André 93 

sugeriu que, que seja realizado um sorteio. O professor Carlos acrescentou ainda, que não 94 

seja feita distinção entre professores efetivos e visitantes. Não houve objeções. O décimo 95 

item da pauta foi sobre a indicação de membro para comissão de pesquisa do CMCC: o 96 

professor Márcio apenas informou que já foram definidos os nomes do professor João Paulo 97 

Gois, como representante, e do professor Claudio Nogueira de Meneses, como vice-98 

representante, para compor a comissão de pesquisa do CMCC. O décimo-primeiro item da 99 

pauta foi sobre o a inscrição de professores do bacharelado em ciência da computação no 100 

Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT): o professor Carlos informou que se 101 

inscreveu como tutor no PEAT, porém, ele acredita ser o único professor do BCC inscrito 102 

nessa modalidade e que há a necessidade de que haja mais professores do curso como 103 

tutores. O professor Márcio confirmará a informação e, posteriormente, tentará incentivar 104 

os professores do BCC a participarem do PEAT. Nada mais havendo a declarar, o 105 

coordenador deu por encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e dois minutos, da 106 

qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi 107 

lida e aprovada por todos os presentes. 108 
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