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Ata Plenária nº 01/2022/CMCC/BCC
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Ata da reunião da Plenária do Bacharelado em Ciência da Computação, realizada às catorze
horas e três minutos do dia quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois, por videoconferência
através do serviço de comunicação Zoom. 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 Negri Lintzmayer, Carlo Kleber da Silva Rodrigues,
Carlos Alberto Kamienski, David Correa Martins Junior, Débora Maria Rossi de Medeiros, Emílio
de Camargo Francesquini, Fabrício Olivetti de França, Francisco de Assis Zampirolli, Francisco
Javier Ropero Peláez, Gustavo Sousa Pavani (vice-coordenador), Harlen Costa Batagelo, Jair
Donadelli Junior, Jesús Pascual Mena-Chalco, Luiz Carlos da Silva Rozante, Márcio Katsumi
Oikawa, Paulo Henrique Pisani, Paulo Roberto Miranda Meirelles, Saul de Castro Leite, Vladimir
Emiliano Moreira Rocha e Wagner Tanaka Botelho. Como convidado, o vice-diretor do CMCC
Maurício Richartz. O primeiro informe foi sobre desligamento do professor Thiago Covões –
nova vaga para concurso: o professor Jerônimo informou que o professor Thiago Covões pediu
exoneração da UFABC, sendo assim, abriu-se uma nova vaga para concurso que será discutida
posteriormente. O segundo informe sobre o planejamento didático do Q2/2022: o professor
Maurício informou que, de acordo com o calendário do ConsEPE de planejamento e alocação,
no início de fevereiro, a PROGRAD, a Coordenação Geral dos Cursos de Graduação (CGCG),
junto com as direções de centro, realizam um indicativo para os cursos de como deve ser o
planejamento didático no Q2. A pró-reitora da PROGRAD consultou o Comitê de Planejamento
e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC, que indicou que o planejamento
didático do Q2 fosse majoritariamente presencial com possibilidade de oferta remota
excepcionalmente. A ideia é que os cursos planejem o quadrimestre como se fosse presencial e
que as ofertas remotas sejam limitadas aos docentes pertencentes ao grupo de risco. O Q2 se
inicia em junho e, diante das incertezas, não é possível saber em qual fase do plano de
retomada gradual a UFABC estará naquele momento, então, talvez sejam necessários ajustes
no planejamento presencial, inclusive, com a possibilidade de retorno às aulas remotas. O
professor Maurício também informou que, conforme a fase do plano de retomada gradual que
a UFABC se encontre, haverá restrições da ocupação total das salas da UFABC, inclusive, com
possibilidade de rodízio dos alunos. Diante das incertezas, o que a PROGRAD e as direções dos
centros indicam é que seja feito o planejamento majoritariamente presencial, pensando na
ocupação total das salas, considerando as ofertas ou o que está previsto nos projetos
pedagógicos, com a possibilidade da realização de ajustes futuros. No dia 16/02/2022, a direção
do CMCC enviará um formulário de alocação para que os docentes preencham suas
preferências. Nos dias 17 e 18/02, a direção estará disponível em sala virtual para os docentes
que tiverem dúvidas. O terceiro informe foi sobre a transferência de docente para a UFABC: o
professor Jerônimo informou anteriormente que uma professora viria transferida de outra
instituição, em virtude da transferência de seu marido. Porém, a Universidade Federal de
Pernambuco, universidade onde a professora é lotada, negou a transferência devido ao fato de
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seu marido ser empregado público e não servidor público, portanto, ele não teria o direito de
pleitear a transferência do cônjuge. O primeiro item da pauta foi sobre a votação das atas das
reuniões plenárias 02/2021, 04/2021 e 05/2021: o professor Jerônimo colocou separadamente
as atas em votação. A ata 02/2021 foi aprovada por unanimidade. A ata 04/2021 foi aprovada
tendo 01 abstenção. A ata 05/2021 foi aprovada por unanimidade. O segundo item da pauta foi
sobre a definição da oferta de disciplinas obrigatórias para o Q2/2022: o professor Jerônimo
apresentou e colocou em votação a seguinte oferta de disciplinas obrigatórias para o Q2/2022
referentes aos quadrimestres 7 e 10 da grade curricular: Sistemas Digitais (7); Análise de
Algoritmos (7); Programação Orientada a Objetos (7); Computadores, Ética e Sociedade (7);
Sistemas Distribuídos (10); Compiladores (10); e Paradigmas de Programação (10). Aprovada
por unanimidade. O terceiro item da pauta foi sobre a definição da oferta de disciplinas de
opção limitada para o Q2/2022: o professor Jerônimo apresentou e colocou em votação a
seguinte oferta de disciplinas de opção limitada para o Q2/2022 (previsão na grade - 8
créditos): Desenvolvimento Orientado a Tipos; Processamento de Linguagem Natural; Métodos
de Otimização; Interação Humano-Computador; Introdução à Programação de Jogos; e
Aprendizado de Máquina. Aprovada por unanimidade. O quarto item foi sobre a disciplina de
Processamento da Informação: o professor Jerônimo informou que a oferta da disciplina de
Processamento da Informação será semipresencial e o coordenador do BC&T questionou à
coordenação do BCC como a disciplina está sendo ofertada atualmente para poder realizar o
seu planejamento. O professor Jerônimo sugeriu que fossem definidos os dois coordenadores
da disciplina. O professor Paulo Pisani se dispôs a continuar como coordenador da disciplina e,
posteriormente, a coordenação do BCC conseguirá o segundo coordenador. Nada mais
havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às catorze horas e cinquenta e
três 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
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