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Ata Plenária nº 03/2019/CMCC/BCC 

 

 

Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às treze horas e 1 
doze minutos do dia dois de dezembro de dois mil e dezenove, na sala 312-2, no terceiro andar do 2 
Bloco A na Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco 3 
mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo coordenador 4 
Harlen Costa Batagelo e contou com a presença dos membros: Carla Lopes Rodrigues, Carlo Kleber 5 
da Silva Rodrigues, Carlos da Silva dos Santos, Daniel Morgato Martin, Débora Maria Rossi de 6 
Medeiros, Denise Hideko Goya (vice-coordenadora), Edson Pinheiro Pimentel, Francisco de Assis 7 
Zampirolli, Francisco Javier Ropero Peláez, Gustavo Sousa Pavani, Jerônimo Cordoni Pellegrini, 8 
João Marcelo Borovina Josko, José Artur Quilici Gonzalez, Paulo Henrique Pisani, Raphael 9 
Yokoingawa de Camargo, Valério Ramos Batista e Vladimir Emiliano Moreira Rocha. O primeiro 10 
informe foi sobre o falecimento da professora Mirtha Lina Fernandez Venero: o professor Harlen 11 
deixou registrado uma nota de pesar pelo falecimento da professora Mirtha e ressaltou o 12 
profissionalismo e a contribuição importante que ela teve no curso de ciência da computação e para a 13 
UFABC. O segundo informe foi sobre a chamada de docentes para atuar em disciplina de opção 14 
limitada: o professor Harlen informou que o curso firmou uma parceria a instituição Red Hat 15 
Academy. A ideia será oferecer cursos cujos formatos ainda estão sendo definidos. Estes cursos 16 
poderão ser considerados como disciplinas de opção limitada ou como um grupo de estudos não 17 
vinculados à grade. Isso dependerá de que algum docente se disponha a assumir os créditos sem 18 
prejuízo da carga didática necessária para outras disciplinas. Os professores interessados poderão 19 
entrar em contato com a coordenação do curso ou com o professor Emílio Francesquini. O terceiro 20 
informe foi sobre a disponibilidade de folders do curso para divulgação: o professor Harlen informou 21 
que os folders elaborados pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFABC para divulgação 22 
do curso já estão prontos. A tiragem foi de 500 folders e se algum professor tiver interesse em 23 
utilizá-los poderá entrar em contato com a coordenação do curso. O primeiro item da pauta foi sobre 24 
a votação da ata da reunião plenária 02/2019: o professor Edson Pimentel observou que seu nome 25 
não constava como presente na referida ata e talvez de outros docentes que ele não soube informar no 26 
momento. Ele recomendou que fosse efetuada uma verificação com a lista de presença 27 
posteriormente. A ata foi aprovada com uma abstenção. O segundo item da pauta foi sobre a análise 28 
de pedidos de redistribuição: a coordenação recebeu os pedidos de redistribuição dos professores 29 
Alexandre Rossi Pascoal (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), Mariana Antonia Aguiar 30 
Furucho (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e Paulo Roberto Miranda Meirelles 31 
(Universidade Federal de São Paulo). O professor Harlen mencionou que a necessidade do curso é 32 
nas áreas de Circuitos Digitais e Sistemas Digitais que são disciplinas de alta demanda. O professor 33 
Edson Pimentel sugeriu que fosse reavaliada, na próxima revisão do PPC, a necessidade de manter a 34 
obrigatoriedade das disciplinas de Circuitos Digitais e Sistemas Digitais. Após discussão sobre a 35 
sugestão do professor Edson, o professor Harlen disse que levará o assunto para discussão no NDE. 36 
O professor Harlen também informou que a coordenação do curso analisou os pedidos dos 37 
professores Alexandre e Paulo e decidiu pela manutenção da vaga em aberto por entender que as 38 
áreas dos docentes não atendem as necessidades do curso no momento. A solicitação da professora 39 
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Mariana foi recebida após a reunião da coordenação. Após discussão sobre os currículos, o professor 40 
Harlen colocou em votação os nomes de cada professor solicitante da distribuição separadamente 41 
para se definir a ordem de preferência no caso da plenária optar por atribuir a vaga a um deles ao 42 
invés de um abrir um novo concurso. Alexandre – 0 votos; Mariana – 05 votos; Paulo – 07 votos e 04 43 
abstenções. Assim, decidiu-se que o professor Paulo Roberto Miranda Meirelles terá a preferência 44 
pela vaga. O professor Harlen colocou em votação se a vaga será direcionada para um novo edital de 45 
concurso. 10 votos favoráveis; 06 votos contrários e 01 abstenção. A plenária também decidiu deixar 46 
a definição da abrangência do edital para uma próxima reunião. Nada mais havendo a declarar, o 47 
coordenador deu por encerrada a reunião às catorze horas e trinta e oito minutos, da qual eu, Felipe 48 
Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos 49 
os presentes. 50 
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