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Ata nº 010/2013/CMCC 

 

Ata da décima reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e treze minutos do dia 1 

nove de dezembro de dois mil e treze, na sala trezentos e doze, localizada no terceiro andar da 2 

segunda torre do Bloco A do campus Santo André da Universidade Federal do ABC - UFABC. 3 

A reunião foi presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do 4 

professor Marcelo Bussotti Reyes e dos representantes dos servidores docentes do Centro o 5 

professor Ana Carolina Boero, a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Maria 6 

de Lourdes Merlini Giuliani, a professora Virgínia Cardia Cardoso, a professora Itana 7 

Stiubiener e o professor Antonio Cândido Faleiros; a representante dos servidores técnico-8 

administrativos deste Centro a servidora Elaine Konno Rocha. Ausência injustificada do 9 

representante dos discentes de pós-graduação o aluno Saulo Ramos Pereira e do seu suplente 10 

Leandro Fernandes da Mota e dos discentes de graduação William Lombardi e do seu suplente 11 

Cláudio Carvalho. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a 12 

SESSÃO DE INFORMES: 1. O professor Edson Pinheiro Pimentel cumprimentou professor 13 

Marcelo Bussotti Reyes, o qual havia assumido recentemente o cargo de Vice-Diretor do CMCC. 14 

2. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que conforme decisão do ConCMCC na nona 15 

reunião ordinária de dois mil e treze, ele havia nomeado a Comissão de Pesquisa do CMCC, 16 

porém conforme informado em mensagem eletrônica a todos os Conselheiros, o representante 17 

suplente da Direção de Centro na referida Comissão seria o professor João Paulo Gois, cujo 18 

nome foi sugerido pelo representante titular o professor Igor Leite Freire, e não um dos nomes 19 

sugeridos na reunião anterior. 3. O professor Edson Pinheiro Pimentel leu a CI SG 183-2013 20 

“Recomendação da Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior 21 

– Documentos para análise de redistribuição de docentes para a UFABC”. 4. O professor Edson 22 

Pinheiro Pimentel leu mensagem eletrônica encaminhada pelo professor Rodrigo de Alencar 23 

Hausen, Coordenador dos Laboratórios Didáticos de Informática, o qual informava que o 24 

laboratório 405-2 passaria a ser administrado pelo CMCC. A representante técnica-25 

administrativa Elaine Konno Rocha perguntou qual seria o protocolo de reserva deste 26 

laboratório, ao que o professor Edson Pinheiro Pimentel respondeu que este assunto ainda estava 27 
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em análise por parte da Direção do Centro. 5. O professor Vinícius Cifú Lopes fez uma breve 28 

apresentação sobre o Programa de Educação Tutorial - PET/UFABC. Não havendo mais nenhum 29 

informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a 30 

ser discutido foi: Relatório final de estágio probatório da professora Marcela Bermúdez 31 

Echeverry. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma 32 

manifestação, o relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item 33 

a ser discutido foi: Ata da oitava reunião ordinária, realizada em dois de outubro de dois mil e 34 

treze. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Após votação, a ata foi aprovada por 35 

unanimidade com alterações. O próximo item a ser discutido foi: Ata da nona reunião ordinária, 36 

realizada em treze de novembro de dois mil e treze. Item relatado pela servidora Patrícia Dias 37 

dos Santos. Após votação, a ata foi aprovada por unanimidade com alterações. O próximo item a 38 

ser discutido foi: Aprovação do Calendário ConCMCC 2014. Item relatado pela servidora 39 

Patrícia Dias dos Santos. Esse item figurava como o primeiro assunto do Expediente, porém, o 40 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, 41 

uma vez que esta seria a última reunião do ano e o calendário deveria vigorar a partir de 42 

fevereiro de dois mil e catorze. Proposta aprovada por unanimidade. O próximo item a ser 43 

discutido foi: Após discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 44 

próximo item a ser discutido foi: Pedido de licença para tratar de interesses particulares da 45 

professora Fabiana Soares Santana. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Esse 46 

item figurava como o segundo assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro 47 

Pimentel solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, uma vez que já considerava 48 

haver condições do mesmo já ser discutido. Proposta aprovada por unanimidade. Após 49 

discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 50 

discutido foi: Editais para concurso na área de Neurociência. Item relatado pelo professor 51 

Marcelo Bussotti Reyes. Esse item figurava como o terceiro assunto do Expediente, porém, o 52 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, 53 

uma vez que já considerava haver condições do mesmo já ser discutido. Proposta aprovada por 54 

unanimidade. Após discussão, os editais foram colocados em votação e aprovados por 55 

unanimidade. Após isso, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O 56 
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primeiro item a ser discutido foi: Solicitação de redução de carga didática devido à coordenação 57 

do curso de especialização “Gestão Pública com ênfase em Gestão Municipal”. Item relatado 58 

pelo professor Guiou Kobayashi que relatou que devido a um problema administrativo, ele 59 

exerceu a função de Coordenador do Curso de Especialização em Gestão Pública com ênfase em 60 

Gestão Municipal sem receber remuneração no período de maio de dois mil e doze a junho de 61 

dois mil e treze e como não havia a possibilidade de ressarcimento, ele solicitava então fossem 62 

atribuídos créditos referentes a este período e atividade na sua carga didática. Após pequena 63 

discussão, o professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu dois encaminhamentos: (1) enviar uma 64 

carta conjunta do Centro com a Pró-Reitoria de Extensão para a Reitoria explicando o ocorrido 65 

de forma a evitar que o professor Guiou Kobayashi fosse prejudicado e (2) solicitar que a 66 

questão levantada pelo professor Guiou Kobayashi sobre o fato dos Coordenadores de Curso de 67 

Extensão não terem redução de carga didática prevista, conforme percentual da tabela da 68 

Resolução ConsUni número trinta e sete, fosse colocada na pauta da próxima reunião da CPPD. 69 

O próximo item a ser discutido foi: Revisão do processo de aberturas de processos de progressão 70 

funcional no âmbito do CMCC. Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos-Galduróz. 71 

Após pequena discussão o professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu que os processos de 72 

progressão funcional continuassem sendo abertos pela Chefe da Divisão Acadêmica, mas em que 73 

todos constassem a ciência da Direção. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o 74 

Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às catorze horas e 75 

cinquenta minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste 76 

Centro, lavrei a presente Ata. 77 
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