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Ata Coordenação nº 01/2020/CMCC/BCC 

 

Ata da reunião da Coordenação do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às dez horas e 1 

oito minutos do dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte, na sala R502-2, no quinto 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 Negri Lintzmayer, Denise 5 

Hideko Goya (vice-coordenadora), Emílio de Camargo Francesquini, Saul de Castro Leite e Vladimir 6 

Emiliano Moreira Rocha. O primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata da reunião da 7 

coordenação 01/2019: aprovada por unanimidade. O segundo item da pauta foi sobre o destino das 8 

vagas de docentes em aberto: o professor Harlen informou que o BCC possui três vagas em aberto 9 

referentes aos professores Letícia Bueno, Mirtha Venero e Rodrigo Haussen. O professor Harlen 10 

informou também que logo após a última reunião da coordenação, foi recebido o pedido de 11 

redistribuição da professora Mariana Antonia Aguiar Furucho (Universidade Tecnológica Federal do 12 

Paraná). Este pedido, juntamente com os pedidos dos professores Alexandre Rossi Pascoal 13 

(Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e Paulo Roberto Miranda Meirelles (Universidade 14 

Federal de São Paulo) foram encaminhados para a reunião plenária do BCC que ocorreu no dia 15 

02/12/2019, onde foi votada a preferência pelo professor Paulo. Posteriormente, a plenária decidiu 16 

que a vaga em questão seria destinada para um próximo concurso sem deixar definida a abrangência 17 

do edital. O professor Harlen comentou que houve uma sinalização por parte da direção do CMCC 18 

para que fosse realizada a redistribuição do professor Paulo, visto que, ele possui um currículo 19 

adequado para suprir as necessidades do curso. O professor Harlen comentou ainda que o professor 20 

Daniel Dantas, que foi o primeiro colocado no concurso da área de Computação Gráfica – Edital 21 

125/2018, seria redistribuído para a UFABC no início do ano de 2020. Porém, o MEC emitiu uma 22 

portaria suspendendo as contratações e onde alegava ter que esperar a aprovação da lei orçamentária 23 

anual para poder emitir uma nova portaria informando quantas vagas cada instituição teria direito. A 24 

lei orçamentária foi aprovada, mas a nova portaria do MEC não foi emitida. Sendo assim, continuam 25 

suspensas as contratações. O MEC também está impedindo a redistribuição de professores havendo 26 

concurso em aberto na mesma área. A direção do centro chegou a perguntar ao professor Daniel se 27 
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ele aceitaria ser nomeado pelo concurso sem ser por redistribuição. Embora ele tenha aceitado, sua 28 

nomeação ficou inviabilizada por causa da portaria do MEC. A direção do CMCC recomendou ao 29 

curso que não abra nenhum concurso até ser publicada a portaria do MEC liberando as contratações. 30 

Também foi apresentado pelo professor Harlen um levantamento do número de docentes disponíveis 31 

para ministrar as turmas de cada disciplina obrigatória do curso segundo a planilha de preferências 32 

didáticas, onde se constatou que existem poucos docentes para ministrar disciplinas relacionadas à 33 

área de Segurança de Dados. Em virtude de tudo que foi exposto e discutido, o professor Harlen 34 

propôs encaminhar o seguinte posicionamento da coordenação do curso para a plenária: reservar uma 35 

vaga para a redistribuição com a perspectiva de aprovação do professor Paulo, reservar uma vaga 36 

para a abertura de concurso na área de segurança de dados e deixar a outra vaga em aberto. Proposta 37 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a 38 

reunião às onze horas e catorze minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em 39 

administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 40 
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