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Ata Plenária nº 03/2018/CMCC/BCC 

 

 

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

horas e cinco minutos do dia vinte e três de novembro de dois mil e dezoito, na sala 312-2, 2 

no terceiro andar do Bloco A na Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida 3 

dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A 4 

reunião foi presidida pelo coordenador Harlen Costa Batagelo e contou com a presença dos 5 

membros: Alexandre Donizeti Alves, Carla Lopes Rodrigues, Carla Negri Lintzmayer, 6 

Carlo Kleber da Silva Rodrigues, Carlos da Silva dos Santos, Cristiane Maria Sato, Denise 7 

Hideko Goya (vice-coordenadora), Emílio de Camargo Francesquini, Flávio Eduardo Aoki 8 

Horita, Gustavo Sousa Pavani, Jesús Pascoal Mena Chalco, Márcio Katsumi Oikawa, Paulo 9 

Henrique Pisani, Paulo Joia Filho, Rafaela Vilela da Rocha Campos, Rodrigo Moreira 10 

Bacurau, Thiago Ferreira Covões e Vladimir Emiliano Moreira Rocha. O primeiro informe 11 

foi sobre a nova coordenação do curso: o professor Harlen iniciou a reunião informando ser 12 

a primeira reunião da nova coordenação do curso e também agradeceu à coordenação 13 

anterior por todo o apoio prestado na transição. O segundo informe foi sobre a monitoria 14 

acadêmica: o professor Harlen lembrou os presentes que, para a seleção de monitores de 15 

disciplinas, a PROGRAD publica um edital para a submissão de projetos com propostas de 16 

medidas de melhorias para o ensino da graduação e incentivo a integralização. Qualquer 17 

docente ou grupos podem participar, desde que, sejam vinculados a alguma disciplina com 18 

no mínimo 30 alunos com o objetivo de propor, tanto monitorias como também outros tipos 19 

de ações. O professor Harlen ainda enfatizou a necessidade de se saber quais professores 20 

estão interessados em assumir a coordenação de disciplinas, tanto do BC&T como do BCC, 21 

para que grupos possam ser formados com o intuito de submeter projetos para o referido 22 

edital e conseguir monitores para as disciplinas. O primeiro item da pauta foi sobre a 23 

votação da ata da reunião plenária 02/2018: aprovada com dezenove votos a favor e uma 24 

abstenção. O segundo item da pauta foi sobre a abertura de novos concursos para professor 25 

efetivo: o professor Harlen informou aos presentes que o curso possui três vagas para 26 

professor efetivo. A primeira é referente ao edital 200/2016 cujos dois primeiros 27 

classificados já foram nomeados. A coordenação do curso decidiu prorrogar seu resultado, 28 

abrindo assim, a possibilidade de nomeação do terceiro colocado. Sobre as outras duas 29 
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vagas, a coordenação definiu uma proposta para ser levada à plenária do curso: abrir um 30 

edital para a área de computação gráfica e outro edital para a área de compiladores. Após 31 

ampla discussão, colocou-se em votação a proposta da abertura de edital para a área de 32 

computação gráfica. Aprovada por unanimidade. Por causa da dificuldade de se atrair 33 

candidatos para a área de compiladores, o professor Harlen apresentou uma proposta para 34 

constarem outras subáreas no mesmo edital a fim de atrair mais candidatos. Posteriormente, 35 

colocou-se em votação a retirada das seguintes subáreas do edital sugeridas inicialmente: 36 

aplicações da ciência da computação; banco de dados; engenharia de software e sistemas de 37 

informação; circuitos e sistemas digitais e sistemas web e multimídia. Aprovada por quinze 38 

votos a favor e cinco contrários. Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por 39 

encerrada a reunião às treze horas e cinquenta e oito minutos, da qual eu, Felipe Venancio 40 

Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos 41 

os presentes. 42 
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