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Ata Plenária nº 03/2020/CMCC/BCC 

 

 

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

dia vinte de outubro de dois mil e vinte, por videoconferência através do serviço de comunicação 2 

Google Meet. A reunião foi presidida pelo coordenador Harlen Costa Batagelo e contou com a 3 

presença dos membros: Alexandre Donizeti Alves, Carla Lopes Rodriguez, Carlo Kleber da Silva 4 

Rodrigues, Carlos Alberto Kamienski, David Correa Martins Junior, Denis Gustavo Fantinato, 5 

Denise Hideko Goya (vice-coordenadora), Edson Pinheiro Pimentel, Fabrício Olivetti França, 6 

Francisco Javier Ropero Peláez, Gustavo Sousa Pavani, Jair Donadelli Junior, Jesús Pascual Mena 7 

Chalco, Saul de Castro Leite, Paulo Henrique Pisani, Vladimir Emiliano Moreira Rocha e Wagner 8 

Tanaka Botelho. O primeiro informe foi sobre alteração da disciplina obrigatória do BNC, 9 

"Neurociência Teórica e Computacional": o professor Harlen informou que o bacharelado em 10 

neurociência está fazendo a revisão de seu projeto pedagógico e a disciplina Neurociência Teórica e 11 

Computacional que é obrigatória para o referido curso passou a ser opção limitada para o BCC. De 12 

acordo com a resolução da Comissão de Graduação n° 21/2019, quando há alteração de disciplina 13 

obrigatória que passa a fazer parte da grade como opção limitada de outros cursos, as coordenações 14 

destes precisam apresentar ciência em suas plenárias. A data e a ata da reunião plenária constarão no 15 

formulário de alteração de disciplina. O segundo informe foi sobre a eleição para coordenador e vice 16 

do BCC: o professor Harlen informou que o prazo para inscrições foi prorrogado até o dia 17 

26/10/2020. O professor também incentivou os presentes a se candidatarem ou incentivar a 18 

candidatura de outros docentes. O primeiro item da pauta foi sobre a votação da ata da reunião 19 

plenária 02/2020: ata aprovada tendo cinco abstenções. O segundo item da pauta foi sobre o 20 

planejamento das disciplinas a serem oferecidas no primeiro quadrimestre de 2021: o professor 21 

Harlen apresentou e explicou o referido planejamento aos presentes. O planejamento foi colocado em 22 

votação e aprovado por unanimidade. O terceiro item da pauta foi a criação da disciplina de opção 23 

limitada "Visualização de Dados e Informações": o professor Harlen apresentou aos presentes o 24 

formulário com a proposta de criação da disciplina Visualização de Dados e Informações elaborada 25 

pelo professor João Marcelo. O professor Harlen também explicou que o formulário apresentado já 26 

se encontra adequado conforme as recomendações da biblioteca e da CGCG. A proposta já foi 27 
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apresentada no NDE do BCC que sugeriu adequações que já foram realizadas. Sendo aprovada pela 28 

plenária do BCC, a proposta será encaminhada ao Conselho de Centro e, sendo aprovada, será 29 

encaminhada à Comissão de Graduação. A disciplina foi aprovada por unanimidade com o 30 

encaminhamento de se consultar a coordenação do BNC se teriam interesse de que a disciplina fosse 31 

ofertada opção limitada para o referido curso. O último item da pauta foi sobre a criação da disciplina 32 

de opção limitada "Desenvolvimento Guiado por Tipos". O professor Harlen também apresentou o 33 

formulário com a proposta de criação da disciplina Desenvolvimento Guiado por Tipos, elaborado 34 

pelos professores Fabrício Olivetti e Emílio Francesquini que, considerando as etapas da disciplina 35 

tratada anteriormente, passou por algumas das etapas e passará pelas restantes. Aprovada por 36 

unanimidade. Como último informe, o professor Javier informou sobre uma chamada de trabalhos 37 

sobre o tema Modelos Fenomenológicos do Cérebro até o dia 29/01/2021 para a revista 38 

Neuroplasticity da qual ele é editor. Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada 39 

a reunião às catorze horas e cinquenta e dois minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente 40 

em administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 41 
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