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Ata Coordenação nº 03/2017/CMCC/BCC
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Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às
treze horas e onze minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e dezessete, na sala R501,
no quinto andar da Torre dois do Bloco A na Universidade Federal do ABC - UFABC,
situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo
André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo coordenador Márcio Katsumi Oikawa e
contou com a presença dos membros: Carlos da Silva dos Santos (vice-coordenador), Maria
das Graças Bruno Marietto, Thiago Ferreira Covões e Wagner Tanaka Botelho. O primeiro
informe da reunião foi sobre concursos: o professor Márcio deu um panorama geral sobre
os concursos em andamento da área de computação. O concurso do edital 186/2016 que
possuía uma vaga, conta com um classificado. O concurso do edital 189/2016 que possuía
uma vaga, conta com dois classificados. O concurso do edital 198/2016 que possuía uma
vaga, conta com um classificado. O concurso do edital 201/2016 que possuía duas vagas,
conta com dois classificados. Ainda estão em andamento os concursos dos editais: 187/2016
que possui uma vaga, 199/2016 que possui duas vagas, 190/2016 que possui uma vaga e
200/2016 que possui duas vagas. O segundo informe foi sobre o processo de redistribuição
do professor Saul de Castro Leite: o professor Márcio informou que o referido processo foi
indeferido pelo MEC, por haver concurso vigente na área de Matemática. Porém, o
professor Saul está solicitando a redistribuição para a área de computação. A Direção do
CMCC deve enviar uma justificativa formal para solicitar reconsideração do resultado do
processo. O terceiro informe foi sobre o edital de monitoria 2018: encontra-se aberto até o
dia 11/01/2018, o edital de monitoria de disciplinas para o ano de 2018, onde a seleção se
dará através da inscrição de projetos. A seleção ocorrerá apenas uma vez no ano e os
projetos contemplados receberão a bolsa auxílio por um período de até 10 meses. O
primeiro item da pauta foi sobre a aprovação da ata 02/2017 da coordenação do BCC: foi
aprovada tendo duas abstenções dos membros que não estavam presentes na reunião a que a
ata se referia. O segundo item da pauta foi sobre a divulgação do concurso para professor
visitante edital 161/2017: o professor Márcio solicitou aos membros presentes que
divulgassem através de e-mail o concurso para professor visitante edital 161/2017 para duas
vagas, cujo período de inscrições se encerrará dia 20/12/2017. Os professores Maria das
Graças e Wagner se prontificaram a ajudar na divulgação. O terceiro item da pauta foi sobre
o pedido de redistribuição do professor Francisco Elói Araújo da UFMS: após análise do
lattes e discussão, os membros do colegiado chegaram a conclusão de que o currículo do
referido professor possui aderência técnica ao curso de computação, porém, sua área de
atuação não é crítica com relação a alocação docente e também o curso receberá em breve,
novos professores classificados em concursos exatamente para sua área. Sendo assim, a
coordenação decidiu que se posicionará contrária ao deferimento da redistribuição do
professor na plenária do curso. O quarto item da pauta foi sobre o pedido de redistribuição
do professor Walter Teixeira Lima Junior: após análise do lattes e discussão a coordenação
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decidiu que também se posicionará contrária a redistribuição do referido professor na
plenária do curso devido o fato de que seu currículo não possui aderência técnica às
necessidades do curso de ciência da computação. O quinto item da pauta foi sobre a nova
resolução de estágios: o professor Márcio informou que, no dia 09/10/2017 foi publicada a
nova resolução de estágios que institui regras e procedimentos para as disciplinas de estágio
dos bacharelados e engenharias da UFABC. O servidor Felipe Venancio, que participou das
reuniões do grupo de trabalho que elaborou o referido documento, destacou os pontos mais
importantes e as principais mudanças trazidas pela resolução. O professor Márcio também
informou que o professor André Brandão, atual coordenador de estágio do BCC, deixará o
cargo no início de 2018, mas ele ainda será consultado para verificar se existe interesse dele
em continuar como vice-coordenador. Ainda, o professor Márcio trará o assunto da nova
resolução de volta e convidará o coordenador de estágios para participar da reunião da
coordenação para que haja uma melhor análise das mudanças que o documento trará às
disciplinas de estágio. O sexto item da pauta foi sobre o estudo dirigido: o professor Márcio
explicou que em uma reunião da Comissão de Graduação, foi destacada a necessidade de
alguns alunos cursarem disciplinas de maneira não presencial em virtude de casos muito
particulares como, por exemplo, o caso de uma disciplina que constava em um projeto
pedagógico antigo e que foi extinta. Através de um professor orientador acompanhando o
aluno, esta disciplina poderia constar em seu histórico. Porém, o aluno não se matricula
oficialmente na disciplina e o professor orientaria de forma voluntária. O professor Márcio
também informou que será votada na próxima reunião da comissão de graduação, que será
em 07/12/2017, uma resolução regularizando e regulamentando o estudo dirigido que já era
aplicado por alguns cursos da UFABC. Esse assunto passou pela última reunião do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do BCC que entendeu ser válido o estudo dirigido, porém, não
conseguiu delimitar em quais casos poderia ser aplicado, além de entender que o docente
envolvido deve receber créditos pela orientação. A coordenação questionou a legalidade do
estudo dirigido e considerou inviável sua implementação. O professor Márcio enfatizou que
os cursos terão a opção de o implementarem ou não. O referido professor sugeriu que se
aguarde o resultado da próxima reunião da Comissão de Graduação sobre o assunto e que,
posteriormente, seja trazido novamente o assunto em uma próxima reunião para se definir a
posição da coordenação sobre ele e para que esta seja levada à plenária do curso. O
professor Márcio sugeriu também de consultar a PROGRAD para saber se foi realizada
consulta jurídica sobre o assunto e, após o resultado da reunião da CG, o próprio curso do
BCC realizar essa consulta. Não houve objeções. O sétimo item da pauta foi sobre o
planejamento de disciplinas 2018: o professor Márcio informou que a direção do CMCC
informou que a meta de créditos ofertados para o ano de 2018 será de 18 créditos, um a
menos que em 2017. O professor Márcio também informou que a PROGRAD pretende
unificar os horários de todas as disciplinas compartilhadas entre cursos da UFABC, fazendo
com que estas tenham horário fixo e que estes sejam replicados por vários anos a fim de
facilitar o planejamento de disciplinas. Este procedimento fará com que haja uma mudança
de procedimento nas alocações dos cursos. Antes, criavam-se turmas pequenas e iam
aumentando, agora, serão criadas turmas grandes e, na ausência de demanda, as turmas
serão fechadas. Ainda, o professor mencionou que, devido o fato das alocações serem
realizadas pela PROGRAD, poderá haver divergências de créditos atribuídos, pois, os
docentes por vezes optam por alterar a quantidade de aulas teóricas e práticas das
disciplinas, divergindo do projeto pedagógico. Sendo assim, o projeto deverá ser revisto
para que este reflita a realidade. O professor Márcio sugeriu que os professores que
ministram essas disciplinas sejam consultados a fim de alterarem seus TPI’s. O professor
2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição
Divisão Acadêmica
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996-7950
dac.cmcc@ufabc.edu.br

87
88
89
90
91

Thiago se propôs a elaborar uma planilha com o mapeamento dos últimos docentes que
ministraram as disciplinas em questão. Não houve objeções. Nada mais havendo a declarar,
o coordenador deu por encerrada a reunião às quinze horas e vinte e três minutos, da qual
eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi lida e
aprovada por todos os presentes.

Felipe Venancio Silva
Assistente em Administração

Márcio Katsumi Oikawa
Coordenador do Bacharelado em Ciência da Computação
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