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Ata Coordenação nº 02/2018/CMCC/BCC 

 

 

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

quinze horas e onze minutos do dia seis de junho de dois mil e dezoito, 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: Carlos da Silva dos Santos (vice-coordenador), Cristiane Maria 6 

Sato, Maria das Graças Bruno Marietto, Thiago Ferreira Covões e Wagner Tanaka Botelho. 7 

O primeiro informe foi sobre a posse do professor Antonio Diaz Tula: o professor Márcio 8 

informou que a posse do referido professor ainda está pendente em razão da emissão de seu 9 

visto de trabalho. A previsão de posse foi deslocada para o 3º quadrimestre de 2018. O 10 

segundo informe foi sobre o afastamento do professor Rogério Perino de Oliveira Neves: o 11 

professor Márcio informou que o referido professor solicitou afastamento para tratar de 12 

assuntos particulares. O terceiro informe foi sobre o estudo dirigido: o professor Márcio 13 

informou que o estudo dirigido foi aplicado para dois alunos neste quadrimestre: Lucas 14 

Hideki Kimura - Compiladores - professor Thiago Ferreira Covões e Jorge Messa Junior - 15 

Paradigmas de Programação - professor Fabrício Olivetti de França. O quarto informe foi 16 

sobre os formulários de preferência didática para 2019: o professor Márcio informou que a 17 

coordenação do BCC já está em contato com o BC&T, PROGRAD e com a direção do 18 

CMCC para a preparação dos referidos formulários. Estes serão encaminhados 19 

primeiramente aos alunos para a indicação de suas preferências com relação às disciplinas 20 

de opção limitada. Após a verificação da viabilidade das disciplinas sugeridas pelos alunos, 21 

os formulários serão enviados aos professores para a indicação de suas preferências. A 22 

intenção é que até o final do 2º quadrimestre a proposta de alocação didática do ano 2019 já 23 

esteja elaborada. O primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata 01/2018 da 24 

coordenação do BCC: aprovada por unanimidade. O segundo item da pauta foi sobre vagas 25 

e concursos: o professor Márcio informou que atualmente o Bacharelado em Ciência da 26 

Computação possui 2 vagas para se preencher: concurso 190/2016 - Linguagens de 27 

Programação – sem candidato aprovado e a vaga ocupada pelo professor André Guilherme 28 
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Ribeiro Balan. O professor Márcio levantou a questão de como preencher estas duas vagas. 29 

Após ampla discussão, foi proposto como encaminhamento que, primeiramente, a direção 30 

de centro seja consultada para verificar a necessidade de se levar o assunto à plenária do 31 

BCC. Se não necessitar, a coordenação sugeriria o pedido de abertura de dois editais para 32 

professores visitantes: o primeiro com duas vagas para a área de computação gráfica e o 33 

segundo com uma vaga para a área de compiladores e linguagens e, ao mesmo tempo, 34 

continuar direcionando o formulário de oferta didática para 2019 que, depois de preenchido, 35 

os dados obtidos serão compilados e levados à plenária do BCC para expor os resultados e 36 

também para balizar a decisão com relação às duas vagas que ainda restam para professor 37 

efetivo. Não houve objeções. O terceiro item da pauta foi sobre a avaliação de disciplinas: o 38 

professor Márcio informou que, a Comissão Própria de Avaliação, através da PROGRAD, 39 

solicitou para que o CMCC elaborasse um relatório sobre a avaliação das disciplinas de 40 

seus cursos que foram ministradas no terceiro quadrimestre de 2017. O referido relatório 41 

precisa ser entregue à direção do centro até o mês de agosto de 2018. A professora Maria 42 

das Graças se ofereceu para elaborar o relatório com o auxílio da coordenação e solicitou 43 

que fossem enviados a ela os dados recebidos da PROGRAD. Não houve objeções. Nada 44 

mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às dezesseis horas e 45 

vinte e quatro minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, 46 

lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 47 
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