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Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às treze horas e
treze minutos do dia dez de março de dois mil e vinte, na sala 312-2, no terceiro andar 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 coordenador Harlen
Costa Batagelo e contou com a presença dos membros: Alexandre Donizeti Alves, Carla Negri
Lintzmayer, Carlo Kleber da Silva Rodrigues, Cristiane Maria Sato, Daniel Morgato Martin, Denise
Hideko Goya (vice-coordenadora), Edson Pinheiro Pimentel, Emílio de Camargo Francesquini,
Fabrício Olivetti França, Francisco de Assis Zampirolli, Guilherme Oliveira Mota, Guiou Kobayashi,
Gustavo Sousa Pavani, Jerônimo Cordoni Pellegrini, Jesús Pascual Mena Chalco, Maycon
Sambinelli, Paulo Henrique Pisani, Thiago Ferreira Covões e Vladimir Emiliano Moreira Rocha. O
primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata da reunião plenária 01/2020: ata aprovada tendo
seis abstenções. O segundo item da pauta foi sobre a escolha do professor para a vaga destinada à
redistribuição: conforme decidido na reunião plenária anterior, uma das vagas para docentes em
aberto seria destinada a um dos seguintes professores que solicitaram redistribuição para a UFABC:
Alexandre Rossi Paschoal (UTFPR), Mariana Antonia Aguiar Furucho (UTFPR), Paulo Roberto
Miranda Meirelles (UFSP) ou Wyllian Bezerra da Silva (UFSC). O professor Harlen iniciou
passando a palavra ao professor Jesús para explicar a planilha comparativa com o perfil dos
candidatos à vaga de redistribuição que ele havia elaborado e que foi enviada anteriormente aos
membros da plenária. Após isto, o professor Harlen explicou que a escolha realizada pela plenária
não seria definitiva, visto que, será elaborado e enviado um parecer contendo o nome escolhido para
outras instâncias da UFABC até que o nome seja finalmente aprovado. Foi proposto o seguinte
formato de votação para a escolha do docente: a vaga será destinada ao mais votado e, em caso de
desistência do candidato escolhido, ocorrerá nova discussão. Aprovado por unanimidade. Após
discussão sobre o perfil desejado dos candidatos, foi colocado em votação os quatro nomes tendo
como resultado: Alexandre 01 voto; Mariana 02 votos; Paulo 14 votos; Willian 0 votos e duas
abstenções. Assim sendo, o nome escolhido foi o do professor Paulo Roberto Miranda Meirelles
(UFSP). Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às catorze horas e
nove 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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