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Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às 1 
treze horas e catorze minutos do dia vinte e dois de novembro de dois mil e dezenove, na 2 
sala R501-2, no quinto andar 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 Harlen Costa Batagelo e contou 5 
com a presença dos membros: Aritanan Borges Garcia Gruber, Carla Negri Lintzmayer, 6 
Denise Hideko Goya (vice-coordenadora), Saul de Castro Leite e Vladimir Emiliano 7 
Moreira Rocha. O primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata da reunião da 8 
coordenação 03/2018: aprovada tendo duas abstenções. O segundo item da pauta foi sobre a 9 
utilização da vaga da professora Mirtha: o professor Harlen iniciou informando a 10 
necessidade da coordenação decidir como será utilizada a vaga liberada pelo falecimento da 11 
professora Mirtha Lina Fernandez Venero. O professor também informou as opções 12 
existentes: Os professores Alexandre Rossi Pascoal (Universidade Tecnológica Federal do 13 
Paraná) e Paulo Roberto Miranda Meirelles (Universidade Federal de São Paulo) estão 14 
solicitando redistribuição para a UFABC, sendo assim, um deles poderia preencher a vaga. 15 
Os editais 200/2016 e 125/2018 poderiam também ter suas vagas ampliadas que poderiam 16 
ser utilizadas para o preenchimento da vaga em questão. Os membros da coordenação 17 
analisaram os currículos dos professores que estão solicitando redistribuição e dos próximos 18 
candidatos dos concursos citados. Após ampla discussão, a coordenação chegou à conclusão 19 
de que os currículos analisados não atendem as necessidades do curso no momento, sendo 20 
assim, decidiu pela manutenção da vaga em aberto. Aprovado por unanimidade. A decisão 21 
será encaminhada para a próxima reunião plenária do BCC. Nada mais havendo a declarar, 22 
o coordenador deu por encerrada a reunião às treze horas e cinquenta e nove minutos, da 23 
qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi 24 
lida e aprovada por todos os presentes. 25 
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