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Ata Coordenação nº 01/2018/CMCC/BCC 

 

 

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

catorze horas e oito minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil e dezoito, na sala R501, 2 

no quinto andar da Torre dois do Bloco A na Universidade Federal do ABC - UFABC, 3 

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

André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo coordenador Márcio Katsumi Oikawa e 5 

contou com a presença dos membros: Carlos da Silva dos Santos (vice-coordenador), 6 

Cristiane Maria Sato, Maria das Graças Bruno Marietto, Thiago Ferreira Covões, Wagner 7 

Tanaka Botelho e da técnica administrativa Lucieni Gomes da Silva Martinelli. O primeiro 8 

informe foi sobre a alocação didática do 2º e 3º quadrimestres de 2018: o professor Márcio 9 

informou que a proposta da alocação dos próximos quadrimestres de 2018 foi finalizada e 10 

encaminhada aos professores. A média anual de créditos docentes será menor que 19. A 11 

direção do CMCC já iniciou conversas para o início de planejamento da alocação didática 12 

de 2019. O segundo informe foi sobre o concurso para professor visitante - edital 161/2017: 13 

o professor Márcio informou que o referido concurso teve sua homologação publicada no 14 

Diário Oficinal da União em 26 de março de 2018. Os dois candidatos classificados foram: 15 

Paulo Joia Filho, cujo início de exercício será em 07 de maio de 2018 e Antonio Diaz Tula, 16 

que está aguardando liberação de seu visto de trabalho. O terceiro informe foi sobre os 17 

novos formulários de estágio: o professor Márcio informou que os novos formulários 18 

referentes às disciplinas de estágio do bacharelado em ciência da computação já estão 19 

disponíveis no site do curso. O primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata 04/2017 da 20 

coordenação do BCC: aprovada por unanimidade. O segundo item da pauta foi sobre a 21 

elaboração de regras para a aplicação do estudo dirigido: o professor Márcio contextualizou 22 

os presentes dizendo que a modalidade estudo dirigido está regulamentada em resolução 23 

pela PROGRAD e que cada curso deverá estabelecer em seu projeto pedagógico, normas 24 

para habilitação e execução desse instrumento. Deve-se preservar o caráter excepcional da 25 

aplicação para os alunos e deve-se preservar o caráter voluntário da aplicação pelos 26 

professores. O professor Márcio ainda informou que o tema foi debatido no Núcleo Docente 27 

Estruturante (NDE), onde chegou-se ao consenso de que o curso deveria autorizar o estudo 28 
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dirigido para casos em que o aluno estiver na iminência de colação de grau e está impedido 29 

de cumprir disciplinas por problemas de planejamento de oferta de turmas. A professora 30 

Maria das Graças questionou a legalidade da resolução do estudo dirigido, argumentando 31 

que está sendo criada uma nova modalidade de ensino. Foi proposto então, que fosse 32 

enviado um e-mail à PROGRAD perguntando se existe algum documento do ministério da 33 

educação aprovando o estudo dirigido. Se não houver, a coordenação de curso via direção 34 

do CMCC, fará uma consulta jurídica à procuradoria da UFABC sobre a legalidade da 35 

resolução de trata do estudo dirigido. As solicitações dos alunos que fossem aparecendo, 36 

seriam analisadas caso a caso. Não houve objeções. O terceiro item da pauta foi sobre o 37 

contrato de estágio de computação para o CMCC: o professor Márcio informou que o 38 

contrato de estágio do aluno Isaac Pinheiro, que atualmente atua no CMCC desenvolvendo 39 

sistemas para o centro, se encerra em maio de 2018. O professor Márcio, que supervisiona o 40 

estagiário, relatou dificuldades de acompanhá-lo em seu dia-a-dia e solicitou que algum 41 

professor, de preferência, da coordenação do curso, pudesse supervisionar o próximo 42 

estagiário. O professor Thiago se voluntariou e não houve objeções. O quarto item da pauta 43 

foi sobre as disciplinas com redundância de conteúdo: o professor Márcio informou que a 44 

PROGRAD conduziu um estudo sobre a ementa e bibliografia das disciplinas da 45 

universidade, sendo que, um razoável conjunto de disciplinas com redundância foi 46 

encontrado. Ficou então definido que os NDE’s dos cursos que utilizam essas disciplinas 47 

deveriam avaliar ações no sentido de evitar que disciplinas diferentes apresentem alto grau 48 

de redundância. Após avaliação dos membros, ficou definido que o professor Márcio 49 

enviará a devida justificativa à PROGRAD das disciplinas que foram constatadas não haver 50 

redundância. O professor Márcio entrará em contato com os responsáveis pelas disciplinas 51 

que restaram para que a análise seja efetuada. O quinto item da pauta foi sobre preparação 52 

para alterações no projeto pedagógico do curso: o professor Márcio contextualizou os 53 

presentes sobre a necessidade de revisão do projeto pedagógico atual. As propostas de 54 

revisão seriam nos seguintes tópicos: mudanças de TPI de disciplinas no projeto 55 

pedagógico; extinção de disciplinas; inclusão de disciplinas de opção limitada de outros 56 

cursos da UFABC; sugestão de novas disciplinas (opções limitadas e obrigatórias). A 57 

professora Maria das Graças propôs a criação de um formulário para cada item e que eles 58 

fossem repassados aos membros da plenária do curso para se manifestar a respeito. O 59 

professor Márcio propôs compilar as sugestões, para que, posteriormente, os dados fossem 60 
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levados à plenária para discussão. Não houve objeções. O sexto item da pauta foi sobre o 61 

pedido de descredenciamento do professor Marcelo Bussotti Reyes do bacharelado em 62 

ciência da computação: o professor Márcio encaminhou à coordenação a solicitação do 63 

referido professor, por motivo de não estar mais atuando no curso. Aprovado por 64 

unanimidade.   Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às 65 

dezesseis horas e treze minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em 66 

administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 67 
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Assistente em Administração 

 

 

 

Márcio Katsumi Oikawa 

Coordenador do Bacharelado em Ciência da Computação 


