MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
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Ata Plenária nº 02/2021/CMCC/BCC
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Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada conjuntamente com
a Coordenação e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) às catorze horas do dia sete de maio de dois
mil e vinte um, por videoconferência através do serviço de comunicação Google Meet. A reunião foi
presidida pelo coordenador Jerônimo Cordoni Pellegrini e contou com a presença dos membros:
Alexandre Donizeti Alves, Aritanan Garcia Gruber, Carla Negri Lintzmayer, Carlo Kleber da Silva
Rodrigues, Carlos Alberto Kamienski, Carlos da Silva dos Santos, David Correa Martins Junior,
Debora Maria Rossi de Medeiros, Denise Hideko Goya, Francisco Javier Ropero Peláez, Harlen
Costa Batagelo, João Marcelo Borovina Josko, José Artur Quilici Gonzalez, Márcio Katsumi
Oikawa, Maycon Sambinelli, Paulo Henrique Pisani, Paulo Roberto Miranda Meirelles, Raphael
Yokoingawa de Camargo, Saul de Castro Leite, Thiago Ferreira Covões, Vinicius Cifú Lopes,
Vladimir Emiliano Moreira Rocha e Wagner Tanaka Botelho. O primeiro informe foi sobre o
professor Paulo Roberto Miranda Meirelles: o professor Jerônimo deu as boas-vindas ao referido
professor recém ingresso na UFABC e que participa de sua primeira reunião plenária do BCC. O
segundo informe foi sobre o início do processo de reforma do projeto pedagógico de curso: o
professor Márcio Oikawa citou os principais fatores motivadores para a revisão/atualização do
projeto pedagógico de curso (PPC) do BCC: a recomendação de que a revisão seja realizada a cada
período de três a cinco anos (PPC atual é de 2017); apontamento realizado pelo INEP na última
avaliação do ENADE (2017); mudança no PPC do BC&T em estágio avançado; a avaliação interna
para implantação de melhorias da estrutura curricular; e necessidade de atualização curricular frente a
mudanças regulatórias, tecnológicas e de mercado. O professor Márcio propôs uma participação
ampla de todos os docentes do BCC, bem como, de todos os envolvidos no processo de revisão do
PPC. O professor também propôs a montagem de cinco grupos de trabalho para tratar dos seguintes
assuntos: revisão/atualização da proposta e estrutura curricular do curso; revisão dos planos de
ensino das disciplinas/inclusão de novas disciplinas; revisão do processo de estágio supervisionado;
revisão do Projeto de Graduação em Computação; e conversão de 10% da carga horária total do
curso em atividades de extensão. O professor Márcio informou que entrará em contato com os
docentes do BCC solicitando auxílio aos grupos de trabalho. O primeiro item da pauta foi sobre a
votação da ata da reunião plenária 01/2021 e da coordenação 01/2020: foi colocada em votação a ata
da reunião plenária 01/2021. Ata aprovada pelos membros da plenária tendo três abstenções. Em
seguida, foi colocada em votação a ata da coordenação 01/2020. Ata aprovada pelos membros da
coordenação tendo duas abstenções. O segundo item da pauta foi sobre o planejamento de disciplinas
do BCC para o terceiro quadrimestre de 2021: após ampla discussão, foram colocadas em votação as
seguintes disciplinas para oferecimento no terceiro quadrimestre de 2021: PLN, Redes Convergentes,
Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação (conjunta com a pós-graduação),
Aprendizado de Máquina, Teoria Espectral de Grafos, Computação Evolutiva e Conexionista, Prática
Avançada de Programação A e Empreendedorismo e Desenvolvimento de Negócios. Proposta
aprovada por unanimidade. O terceiro item da pauta foi sobre as vagas de docente para o BCC: O
professor Raphael informou que a direção do CMCC tem sido questionada por candidatos à vaga de
redistribuição anterior se o BCC possui novas vagas. O professor explicou que existe uma comissão
de redistribuição eleita pelo Conselho de Centro que consulta os cursos para saber se o perfil do
candidato é de interesse. O professor também lembrou que na última reunião plenária 01/2020 do
BCC, ficou decidido que uma vaga de redistribuição seria destinada ao professor Paulo Meirelles e as
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vagas restantes seriam destinadas a concursos. O professor Raphael informou que ainda existem três
vagas para docentes em aberto no BCC. Após discussão, a plenária chegou à conclusão que seria
interessante receber currículos dos professores interessados em redistribuição para avaliação. O
professor Márcio Oikawa sugeriu como encaminhamento que uma das vagas seja destinada a
redistribuição e as outras duas permaneçam como vagas para concurso. A proposta foi aprovada
tendo uma abstenção. Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às
quinze horas e vinte e quatro minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em
administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

FELIPE VENANCIO SILVA
Assistente em Administração

JERÔNIMO CORDONI PELLEGRINI
Coordenador do Bacharelado em Ciência da Computação
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