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Ata Plenária nº 01/2021/CMCC/BCC 

 

 

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

dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte um, por videoconferência através do serviço de 2 

comunicação Google Meet. A reunião foi presidida pelo coordenador Jerônimo Cordoni Pellegrini e 3 

contou com a presença dos membros: Alexandre Donizeti Alves, Aritanan Garcia Gruber, Bruno 4 

Augusto Dorta Marques, Carla Lopes Rodriguez, Carla Negri Lintzmayer, Carlos Alberto 5 

Kamienski, David Correa Martins Junior, Denis Gustavo Fantinato, Denise Hideko Goya, Edson 6 

Pinheiro Pimentel, Emilio de Camargo Francesquini, Francisco Javier Ropero Peláez, Francisco de 7 

Assis Zampirolli, Harlen Costa Batagelo, Jair Donadelli Junior, João Marcelo Borovina Josko, João 8 

Paulo Gois, Márcio Katsumi Oikawa, Maycon Sambinelli, Paulo Henrique Pisani, Raphael 9 

Yokoingawa de Camargo, Ronaldo Cristiano Prati, Saul de Castro Leite, Thiago Ferreira Covões, 10 

Vinicius Cifú Lopes, Vladimir Emiliano Moreira Rocha e Wagner Tanaka Botelho. O único informe 11 

foi sobre o novo site do BCC: a professora Carla Negri, juntamente com o aluno Mauro Mascarenhas 12 

de Araujo, elaboraram um novo site para o curso do BCC. A professora disponibilizou o link do site 13 

para que os presentes possam dar suas sugestões se assim desejarem. Posteriormente, quando o site 14 

precisar ser adequado para o padrão do MEC, o conteúdo poderá ser reaproveitado. A professora 15 

Carla Negri solicitará ao NTI, ainda nesta data, o upload do site. O primeiro item da pauta foi sobre a 16 

votação da ata da reunião plenária 03/2020: ata aprovada tendo nove abstenções. O segundo item da 17 

pauta foi sobre o orçamento do BCC para 2021: o professor Jerônimo apresentou através de um texto 18 

enviado por e-mail aos membros da plenária uma informação vinda da Pró-Reitoria de Planejamento 19 

e Desenvolvimento Institucional (Propladi), que dizia que o orçamento do CMCC para despesas de 20 

custeio será bem menor do que o solicitado. O texto também dizia que haverá uma mudança nos 21 

trâmites de aprovação da distribuição orçamentária da UFABC, e que, levando-se em conta o 22 

contexto de emergência sanitária e de suspensão das atividades presenciais e as dificuldades 23 

decorrentes das restrições orçamentárias já sinalizadas no PLOA 2021, o CMCC precisou iniciar o 24 

planejamento das prioridades de execução para este ano de 2021. Assim sendo, as demandas 25 

solicitadas pelo BCC para a Divisão Administrativa do CMCC precisarão ser revistas e adequadas 26 

até o dia 05/02/2021. O professor Jerônimo também havia apresentado por e-mail, uma planilha 27 
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constando as solicitações de itens de consumo do curso. Após discussão, chegou-se à conclusão de 28 

que os materiais constantes na planilha não seriam necessários no momento, zerando assim, o pedido 29 

de compras. Após a realização de outras sugestões de compras de itens pelos presentes, o professor 30 

João Paulo informou que não poderiam ser acrescidos outros itens na solicitação de compras, porém, 31 

é possível verificar se outros centros solicitaram estes itens e tentar realizar compras compartilhadas. 32 

O professor Márcio Oikawa comentou que a coordenação de laboratórios didáticos costuma adquirir 33 

os itens sugeridos. O professor Jerônimo encaminhou a proposta de se verificar, ainda nesta semana, 34 

com o CECS e com a coordenação dos laboratórios didáticos a possibilidade de se realizar compras 35 

compartilhadas e, caso seja possível, a coordenação do BCC tomaria as decisões cabíveis. Caso não 36 

seja possível, o BCC não solicitaria nenhuma compra ao CMCC, que realocaria a verba para outras 37 

áreas. A proposta foi aprovada tendo uma abstenção. O terceiro item da pauta foi o planejamento da 38 

oferta de disciplinas para o Q2 de 2021: o professor Jerônimo apresentou o referido item através de 39 

planilha enviada anteriormente por e-mail aos membros da plenária. Após ampla discussão, 40 

encaminhou-se para votação a seguinte proposta de disciplinas para oferecimento no 2º quadrimestre 41 

de 2021: Processamento de Linguagem Natural; Processamento Digital de Imagens; Avaliação de 42 

Desempenho de Redes; Introdução à Programação de Jogos; Modelos de Otimização e Interação 43 

Humano-Computador. A proposta foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o 44 

coordenador deu por encerrada a reunião às quinze horas e oito minutos, da qual eu, Felipe Venancio 45 

Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os 46 

presentes. 47 
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