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Ata Plenária nº 02/2019/CMCC/BCC 

 

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

horas e sete minutos do dia trinta de setembro de dois mil e dezenove, na sala 312-2, no 2 

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: Carla Negri Lintzmayer, Carlo Kleber da Silva Rodrigues, Carlos da Silva dos 6 

Santos, Daniel Morgato Martin, Denis Gustavo Fantinato, Denise Hideko Goya (vice-7 

coordenadora), Edson Pinheiro Pimentel, Emílio de Camargo Francesquini, Francisco de 8 

Assis Zampirolli, Francisco Javier Ropero Peláez, Jesús Pascoal Mena Chalco, João 9 

Marcelo Borovina Josko, Paulo Henrique Pisani, Raphael Yokoingawa de Camargo (Vice-10 

Diretor do CMCC), Saul de Castro Leite, Thiago Ferreira Covões, Vinicius Cifú Lopes e 11 

Vladimir Emiliano Moreira Rocha. Como convidado o professor Marcelo Bussotti Reyes 12 

(diretor do CMCC). O primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata da reunião plenária 13 

01/2019: aprovada tendo apenas duas abstenções. O segundo item da pauta foi sobre a 14 

deliberação sobre o uso da vaga do professor Rodrigo Moreira Bacurau: o professor Harlen 15 

lembrou a todos que o professor Rodrigo Moreira Bacurau deixou a UFABC para trabalhar 16 

na UNICAMP, assim sendo, sua vaga de docente ficou em aberto. O professor Marcelo 17 

Reyes explicou aos presentes que a UFABC possui três centros criados com tamanhos bem 18 

diferentes, porém, com o passar do tempo, o CMCC foi ficando desproporcionalmente 19 

menor que os outros, fato este que pode impactar na influência do CMCC em aspectos 20 

democráticos na universidade. A situação foi colocada em reunião com a reitoria e demais 21 

centros e todos concordaram que isso pode realmente ser um problema. A fim de contribuir 22 

para o crescimento do CMCC, o professor Marcelo está propondo a criação de um 23 

Bacharelado em Ciência de Dados. O professor informou que a proposta já foi aprovada no 24 

conselho do CMCC. Para que o referido curso possa ser viabilizado, seria preciso de, pelo 25 

menos, três docentes especialistas em estatística. Devido às mudanças que estão sendo 26 

propostas pelo Ministério da Educação, não é possível saber se serão mantidas as 27 
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contratações de professores da maneira em que elas são realizadas atualmente e, além disso, 28 

as últimas vagas que a UFABC possuía estão sendo encaminhadas ao curso novo de 29 

Licenciatura Interdisciplinar. Sendo assim, o professor Marcelo solicita que o BCC 30 

disponibilize a vaga do professor Rodrigo Moreira Bacurau para atender a uma dessas três 31 

vagas necessárias. O mesmo será solicitado aos Bacharelados em Matemática e 32 

Neurociência. O professor Raphael reforçou positivamente o pedido ressaltando que tanto o 33 

centro quanto o próprio curso do BCC terão muito a ganhar, devido à similaridade dos 34 

cursos. Após ampla discussão, o professor Emílio propôs que o assunto fosse votado em 35 

uma próxima reunião plenária devido ao baixo quórum. Os professores Marcelo e Raphael 36 

lamentaram que o assunto fosse tratado com tanta urgência, porém, eles precisavam de uma 37 

posição da plenária do curso até o dia 08/10/2019. A proposta do professor Emílio não foi 38 

aprovada, recebendo apenas um voto a favor e duas abstenções. Logo após, a proposta de 39 

cessão da vaga foi colocada em votação, sendo aprovada tendo apenas uma abstenção.  40 

Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às catorze horas 41 

e vinte e um minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei 42 

a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 43 
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