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Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição
Ata NDE nº 02/2019/CMCC/BCC
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Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ciência da
Computação, realizada às treze horas e sete minutos do dia dezoito de outubro de dois mil e
dezenove, na sala R502, no quinto andar da Torre dois do Bloco A na Universidade Federal
do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa
Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo presidente Márcio Katsumi
Oikawa e contou com a presença dos membros: Carlos da Silva dos Santos, Cristiane Maria
Sato, Denise Hideko Goya, Diogo Santana Martins, Harlen Costa Batagelo, Jerônimo
Cordoni Pellegrini e João Marcelo Borovina Josko. O primeiro item da pauta foi sobre a
votação da ata 01/2019 NDE: aprovada tendo três abstenções. O segundo item da pauta foi
a definição da periodicidade das reuniões do NDE: o professor Márcio sugeriu que fossem
realizadas duas reuniões do NDE por quadrimestre e que a segunda reunião do terceiro
quadrimestre de 2019 fosse em uma segunda-feira às 14h00, cuja data exata será definida
posteriormente. Aprovado por unanimidade. O terceiro item da pauta foi sobre a avaliação
de novas disciplinas do BCC: na última reunião plenária do BCC, o professor Harlen
informou aos presentes que estaria recebendo sugestões de novas disciplinas de opção
limitada para o curso. O professor João Marcelo encaminhou, através do formulário de
criação de disciplinas, a sugestão da disciplina: Visualização de Dados e Informações. Após
ampla discussão e sugestões de melhorias, o NDE aprovou por unanimidade a proposta da
criação da disciplina, sendo que, o referido formulário será reenviado ao professor João
Marcelo para que ele promova as alterações sugeridas no formulário. O quarto item da
pauta foi sobre a proposta para análise de resultados da avaliação das disciplinas do BCC: o
professor Márcio levou à reunião a avaliação dos alunos referente às disciplinas do BCC
segundo dados fornecidos pela PROGRAD, bem como, alguns dados estatísticos do último
ENADE. Após ampla discussão dos dados visualizados, o professor Márcio se propôs a
analisar os dados fornecidos pela PROGRAD para trazer posteriormente, informações
relevantes que forem levantadas e propostas para a mitigação dos problemas que forem
encontrados. Não houve objeções. Nada mais havendo a declarar, o presidente deu por
encerrada a reunião às catorze horas e trinta e um minutos, da qual eu, Felipe Venancio
Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos
os presentes.
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