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Ata Plenária nº 01/2020/CMCC/BCC

1

Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às treze horas e três

2

minutos do dia dois de março de dois mil e vinte, na sala 312-2, no terceiro andar do Bloco A na

3

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um,

4

Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo coordenador Harlen

5

Costa Batagelo e contou com a presença dos membros: Alexandre Donizeti Alves, Carla Negri

6

Lintzmayer, Carlo Kleber da Silva Rodrigues, Carlos Alberto Kamienski, Carlos da Silva dos Santos,

7

Daniel Morgato Martin, Denis Gustavo Fantinato, Denise Hideko Goya (vice-coordenadora), Edson

8

Pinheiro Pimentel, Francisco de Assis Zampirolli, Guiou Kobayashi, Gustavo Sousa Pavani, José

9

Artur Quilici Gonzalez, Márcio Katsumi Oikawa, Maycon Sambinelli, Paulo Henrique Pisani,

10

Raphael Yokoingawa de Camargo, Saul de Castro Leite, Thiago Ferreira Covões e Vladimir

11

Emiliano Moreira Rocha. O primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata da reunião plenária

12

03/2019: ata aprovada tendo quatro abstenções. O segundo item da pauta foi sobre o destino das

13

vagas de docentes em aberto: o professor Harlen iniciou a reunião lembrando que na última reunião

14

plenária deliberou sobre a vaga da professora Mirtha em uma votação que se deu em duas etapas. Se

15

destinada a redistribuição, a plenária decidiu que o prof. Paulo Roberto Miranda Meirelles teria

16

preferência. Mas, no entanto, a plenária decidiu destinar a vaga para um concurso com área a ser

17

definida. Posteriormente, o professor Harlen transmitiu um resumo dos acontecimentos após a última

18

reunião plenária: ainda em dezembro do ano de 2019, foi encaminhado à Comissão de Redistribuição

19

o parecer de indeferimento do pedido de redistribuição do professor Paulo, com a recomendação de

20

que ele prestasse o concurso que será aberto. Em janeiro do ano de 2020, a redistribuição do

21

professor Daniel Oliveira Dantas foi negada pelo MEC com a alegação de haver concurso em

22

andamento aberto (edital 125/2018). Posteriormente, o professor Daniel foi consultado e aceitou ser

23

nomeado pela via usual, sem redistribuição. Porém, o MEC publicou portaria suspendendo

24

contratações até sanção da LOA e publicação de nova portaria. No entanto, a LOA foi aprovada e a

25

nova portaria não foi publicada. Seguem suspensas todas as contratações. Uma vez que a aprovação

26

em concurso não implica mais o deferimento da redistribuição, o parecer do professor Paulo deverá
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ser refeito, sendo assim, o assunto deverá voltar para discussão na plenária. Em fevereiro do ano de

28

2020, a professora Letícia Bueno e o professor Rodrigo Hausen pediram exoneração da UFABC,

29

sendo assim, o curso conta agora com três vagas para docentes em aberto. O professor Harlen

30

também informou que, na última reunião da coordenação do BCC, através da análise das preferências

31

didáticas, ficou indicada a falta de docentes na área de Segurança de dados e Banco de Dados. A

32

coordenação sugeriu que a área de Circuitos Digitais poderia ser suprida com a redistribuição do

33

professor Paulo, que indicou poder ministrar a referida disciplina. A coordenação então sugeriu que

34

uma vaga fosse destinada para redistribuição, de preferência ao Professor Paulo, uma vaga para um

35

concurso na área de Segurança de Dados e a vaga restante fosse mantida em aberto. Após ampla

36

discussão entre os membros da plenária sobre as informações apresentadas, decidiu-se de comum

37

acordo que a votação realizada na última plenária para definir a preferência de redistribuição não

38

seria levada em consideração em virtude das grandes mudanças de cenário que ocorreram desde

39

então. Foi colocado em votação: destinar uma vaga para redistribuição, destinar uma vaga para

40

concurso na área de Segurança de Dados e destinar uma vaga para concurso na área de Arquitetura

41

de Computadores (Hardware). A proposta foi aprovada tendo um voto contrário. Também foi

42

decidido que na próxima reunião plenária será votado qual professor será contemplado com a vaga

43

da redistribuição. Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às

44

catorze horas e cinquenta e um minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em

45

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

FELIPE VENANCIO SILVA
Assistente em Administração

HARLEN COSTA BATAGELO
Coordenador do Bacharelado em Ciência da Computação
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