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Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às catorze horas do
dia quinze de outubro 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
Lopes Rodriguez, Carla Negri Lintzmayer, Carlo Kleber da Silva Rodrigues, Carlos Alberto
Kamienski, Carlos da Silva dos Santos, Débora Maria Rossi de Medeiros, Denise Hideko Goya,
Edson Pinheiro Pimentel, Emílio de Camargo Francesquini, Francisco de Assis Zampirolli, Gustavo
Sousa Pavani, Harlen Costa Batagelo, Jesús Pascual Mena Chalco, Luiz Carlos da Silva Rozante,
Márcio Katsumi Oikawa, Maycon Sambinelli, Paulo Henrique Pisani, Paulo Roberto Miranda
Meirelles, Raphael Yokoingawa de Camargo, Saul de Castro Leite, Vinicius Cifú Lopes, Vladimir
Emiliano Moreira Rocha e Wagner Tanaka Botelho. O primeiro item da pauta foi sobre a
contratação de professores visitantes: O professor Jerônimo informou que há oito vagas disponíveis
para contratação de professores visitantes no BCC e que é preciso definir quantas vagas serão
preenchidas. Para tanto, o professor Raphael destacou que é necessário criar um planejamento das
vagas com a definição das áreas em que os docentes atuarão e das atividades que deverão trabalhar
em Ensino, Pesquisa e Extensão. A proposta deverá ser apresentada na reunião do ConCMCC em
dezembro. Após arguição dos membros da plenária, o professor Jerônimo propôs a criação de um
grupo de trabalho para definição de áreas e projeto para a contratação de professores visitantes. A
proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O próximo item da pauta foram os
pedidos de redistribuição de docentes. O professor Jerônimo informou que o BCC tem uma vaga em
aberto que poderá ser preenchida por redistribuição ou por concurso e que há três pedidos pendentes
de docentes para redistribuição, sendo eles: Alexandre Rossi Paschoal, Helder May Nunes da Silva
Oliveira e Mariana Antonia Aguiar Furucho. O professor relembrou que na primeira reunião da
plenária de 2020, foi destinada uma vaga para concurso na área de Segurança de Dados e destinada
uma vaga para concurso na área de Arquitetura de Computadores (Hardware). Após ampla discussão
entre os membros da plenária, foram propostos os seguintes encaminhamentos: I) recusar os pedidos
de redistribuição: aprovado por unanimidade; II) deixar a vaga em aberto para uso em concurso ou
redistribuição: aprovado por unanimidade; III) prosseguir com a abertura dos editais para
preenchimento das duas vagas já destinadas para concurso: aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às quinze horas horas e quarenta e
sete minutos, da qual eu, Candido Tiepo Junior, assistente em administração, lavrei a presente ata,
que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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