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Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às catorze horas do
dia vinte e sete de setembro 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, André Luiz Brandão, Aritanan
Garcia Gruber, Carla Lopes Rodriguez, Carla Negri Lintzmayer, Carlo Kleber da Silva Rodrigues,
Carlos da Silva dos Santos, Cristiane Maria Sato, Débora Maria Rossi de Medeiros, Diogo Santana
Martins, Emílio de Camargo Francesquini, Fabrício Olivetti de França, Francisco de Assis
Zampirolli, Francisco Javier Ropero Peláez, Gustavo Sousa Pavani, Harlen Costa Batagelo, 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 professor Jerônimo iniciou a reunião com um informe:
a reformulação do projeto pedagógico está em andamento e quem tiver interesse em participar pode
procurar os grupos de trabalho formados para discutir o projeto. O primeiro item da pauta foi sobre a
votação da ata da reunião plenária 03/2021 e votação da ata do NDE: o professor Jerônimo informou
que, no e-mail convocando a reunião, o NDE não foi chamado, então a respectiva ata não poderia ser
votada nesse momento, e que posteriormente irá convocar uma reunião do NDE. Então foi colocada
em votação a ata da reunião plenária 02/2021. Ata aprovada pelos membros da plenária tendo uma
abstenção. O segundo item da pauta foi a indicação de nomes para compor o colegiado. O professor
Jerônimo explicou que na eleição dos membros do colegiado, só houve uma chapa inscrita e a
solução encontrada pelo Conselho do Centro é que a plenária faça a indicação por votação. O
professor pediu para que os membros da plenária interessados em participar do colegiado se
manifestassem. Então foram inscritas três chapas compostas por titular e suplente como segue
respectivamente: Cristiane Maria Sato e Aritanan Garcia Gruber; Paulo Roberto Miranda Meirelles e
Harlen Costa Batagelo; e Paulo Henrique Pisani e Maycon Sambinelli. As chapas foram colocadas
em votação e aprovadas por unanimidade. O terceiro item da pauta foi a indicação do Vicecoordenador do BCC. O professor Gustavo Sousa Pavani se inscreveu como candidato a Vicecoordenador. A inscrição foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O quarto item da
pauta foi a definição da lista de disciplinas a ofertar no primeiro quadrimestre de 2022. Após
discussão e sugestões, foram colocadas em votação as seguintes disciplinas obrigatórias para
oferecimento no primeiro quadrimestre de 2022: Circuitos Digitais (1 turma em cada turno), AED I
(2 turmas em cada turno), Matemática Discreta (2 turmas em cada turno), Redes de Computadores (1
turma em cada turno), Sistemas Operacionais (1 turma em cada turno), Linguagens Formais e
Automota (1 turma em cada turno), Engenharia de Software (1 turma em cada turno), Segurança de
Dados (1 turma em cada turno). Aprovadas por unanimidade. Em seguida, foi discutida a lista das
disciplinas de opção limitada. Após ampla discussão foram colocadas em votação as seguintes
disciplinas de opção limitada para oferecimento no primeiro quadrimestre de 2022: Programação
Avançada para Dispositivos Móveis, Avaliação de Desempenho de Redes, Algoritmos Probalísticos,
Introdução à Modelagem e Processos Estocásticos, Desenvolvimento Guiado por Tipos, Interação
Humano-Computador, Processamento Digital de Imagens, e Empreendedorismo e Desenvolvimento
de Negócios. Aprovadas por unanimidade. O último item da pauta foi a contratação de professores
visitantes. O professor Jerônimo iniciou o assunto informando que o BCC possui algumas vagas para
professores visitantes e que não estão sendo usadas e que há a intenção de abrir um processo seletivo
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para preenchimento dessas vagas. Sendo assim, a plenária deverá discutir o assunto para definir o
número de vagas, se a forma de contratação será genérica ou por área e assim construir uma proposta.
Após comentários e sugestões o professor Jerônimo informou que assunto entrará na pauta da
próxima reunião. Nada mais havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às
quinze horas horas e doze minutos, da qual eu, Candido Tiepo Junior, assistente em administração,
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

CANDIDO TIEPO JUNIOR
Assistente em Administração

JERÔNIMO CORDONI PELLEGRINI
Coordenador do Bacharelado em Ciência da Computação
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