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Ata Plenária nº 03/2017/CMCC/BCC

1

Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às treze

2

horas e seis minutos do dia sete de dezembro de dois mil e dezessete, na sala 312-3, no

3

terceiro andar da Torre III do Bloco A na Universidade Federal do ABC - UFABC, situada

4

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

5

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

6

presença dos membros: André Luiz Brandão, Carlos Alberto Kamienski, Carlos da Silva

7

dos Santos (vice-coordenador), Cláudio Nogueira de Meneses, David Correa Martins

8

Junior, Denise Hideko Goya, Diogo Santana Martins, Edson Pinheiro Pimentel, Francisco

9

de Assis Zampirolli, Francisco Javier Ropero Peláez, Guilherme Oliveira Mota, Gustavo

10

Sousa Pavani, Harlen Costa Batagelo, Luiz Carlos da Silva Rozante, Ronaldo Cristiano

11

Prati, Thiago Ferreira Covões, Vinícius Cifú Lopes, Wagner Tanaka Botelho e da

12

representante técnica-administrativa Lucieni Gomes da Silva Martinelli. O primeiro informe

13

foi sobre concursos: o professor Márcio deu um panorama geral sobre os concursos em

14

andamento da área de computação. O concurso do edital 186/2016 que possuía uma vaga,

15

conta com um classificado. O concurso do edital 189/2016 que possuía uma vaga, conta

16

com dois classificados. O concurso do edital 198/2016 que possuía uma vaga, conta com

17

um classificado. O concurso do edital 201/2016 que possuía duas vagas, conta com dois

18

classificados. Ainda estão em andamento os concursos dos editais: 187/2016 que possui

19

uma vaga, 199/2016 que possui duas vagas, 190/2016 que possui uma vaga e 200/2016 que

20

possui duas vagas. O segundo informe foi sobre o processo de redistribuição do professor

21

Saul de Castro Leite: o professor Márcio informou que o referido processo foi indeferido

22

pelo MEC, por haver concurso vigente na área de matemática, porém, o professor Saul está

23

solicitando a redistribuição para a área de computação. A Direção do CMCC deve enviar

24

uma justificativa formal para solicitar reconsideração do resultado do processo. O terceiro

25

informe foi sobre o edital de monitoria para o ano de 2018: o professor Márcio explicou

26

novamente aos membros as mudanças que ocorreram com relação seleção de monitores.

27

Este também informou que encontra-se aberto até o dia 11/01/2018, o edital de monitoria de
1
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28

disciplinas para o ano de 2018, onde a seleção se dará através da inscrição de projetos. A

29

seleção ocorrerá apenas uma vez no ano e os projetos contemplados receberão a bolsa

30

auxílio por um período de até 10 meses. O quarto informe foi sobre disciplinas do BCC

31

ministradas em inglês: os professores Carlos Alberto Kamienski e André Brandão, que

32

exercem funções na Assessoria de Relações Internacionais da UFABC, incentivaram os

33

professores a ministrarem disciplinas específicas do BCC em inglês para contribuir com a

34

internacionalização do curso. O professor Márcio, devido à relevância do assunto, disse que

35

trará o assunto de volta em uma próxima reunião plenária. O primeiro item da pauta foi

36

sobre a votação da ata da reunião plenária 02/2017: aprovada com dezessete votos a favor e

37

três abstenções. O segundo item da pauta foi sobre o planejamento de disciplinas para 2018/

38

meta de créditos para 2018: O professor Márcio informou que a PROGRAD pretende

39

unificar os horários de todas as disciplinas compartilhadas entre cursos da UFABC, fazendo

40

com que estas tenham horário fixo e que estes sejam replicados por vários anos a fim de

41

facilitar o planejamento de disciplinas. Este procedimento fará com que haja uma mudança

42

de procedimento nas alocações dos cursos. Ainda, o professor mencionou que, devido o fato

43

das alocações serem realizadas pela PROGRAD, poderá haver divergências de créditos

44

atribuídos, pois, os docentes por vezes optam por alterar a quantidade de aulas teóricas e

45

práticas das disciplinas, divergindo do projeto pedagógico. O professor disse que este

46

assunto será retomado no início do ano que vem para que sejam realizadas as adequações

47

necessárias no projeto pedagógico do curso. O terceiro item da pauta foi sobre o pedido de

48

redistribuição do professor Walter Teixeira Lima Junior: o professor Márcio informou aos

49

membros da plenária que após análise do lattes e discussão a coordenação do curso decidiu

50

se posicionar contrária a redistribuição do referido professor devido o fato de que seu

51

currículo não possui aderência técnica às necessidades do curso de ciência da computação.

52

O assunto foi colocado em votação na plenária. Houve dezenove votos contrários a

53

redistribuição do professor e uma abstenção. O último item da pauta foi sobre o pedido de

54

redistribuição do professor Francisco Elói Araújo: o professor Márcio informou que após

55

análise do lattes e discussão, os membros da coordenação chegaram a conclusão de que o

56

currículo do referido professor possui aderência técnica ao curso de computação, porém,

57

sua área de atuação não é crítica com relação a alocação docente e, sendo assim, se

58

posicionaria contrária a redistribuição. Devido à incerteza com relação às vagas por causa

59

dos concursos em andamento, a plenária decidiu que a coordenação do curso deverá entrar
2
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60

em contato com a comissão de redistribuição e solicitar um prazo maior para que se tenha

61

um panorama mais preciso sobre a quantidade de vagas existentes. No início do ano de

62

2018, será convocada uma nova reunião plenária para que o assunto seja colocado em

63

votação. Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às

64

catorze horas e doze minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em

65

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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