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Ata nº 008/2013/CMCC 

 

 

Ata da oitava reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dezessete minutos do 1 

dia dois de outubro 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 Valdecir Marvulle e contou com a presença dos 4 

representantes dos servidores docentes do Centro o professor André Guilherme Ribeiro Balan, o 5 

professor Igor Leite Freire, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani e o seu suplente 6 

Ronaldo Cristiano Prati, a professora Virgínia Cardia Cardos, a professora Itana Stiubiener e o 7 

professor Antonio Cândido Faleiros; a representante dos servidores técnico-administrativos deste 8 

Centro a servidora Karine Zemczak e o representante dos discentes de graduação o aluno William 9 

Lombardi. Ausência injustificada do representante dos discentes de pós-graduação o aluno Saulo 10 

Ramos Pereira e do seu suplente Leandro Fernandes da Mota. Dando início à reunião, o 11 

professor Valdecir Marvulle abriu a sessão de informes: 1. O professor Valdecir Marvulle 12 

informou que esta seria a última reunião do ConCMCC que ele presidiria pois o seu mandato 13 

como Diretor do CMCC se encerra em 04 de novembro de 2013 e agradeceu à todos. 2. O 14 

professor Valdecir Marvulle informou que o professor Edson Pinheiro Pimentel foi nomeado 15 

vice-diretor pro tempore até que a nova Diretoria do CMCC seja nomeada. Ele agradeceu ao 16 

professor Antonio Cândido Faleiros por gentilmente ter aceitado ocupar o cargo de vice-diretor 17 

pro tempore durante o período da consulta eleitoral. 3. O professor Valdecir Marvulle informou 18 

que foi realizado um evento em homenagem ao professor Rodney Carlos Bassanezi. Ele 19 

agradeceu ao professor Raphal de Mattos Grisi e aos servidores Cândido Tiepo Júnior e 20 

Cristiane Castellani Chagas dos Santos pela organização do evento. 4. O professor Igor Leite 21 

Freire solicitou que, tendo em vista que o Regimento do ConCMCC estava em vias de ser 22 

aprovado pelo Consuni, a partir da próxima reunião do ConCMCC os assuntos da pauta já 23 

fossem divididos entre expediente e ordem do dia, de acordo com o que já foi estabelecido por 24 

aquele Regimento. Não havendo mais nenhum informe, o primeiro item a ser discutido foi: 25 

Parecer da Comissão de redistribuição do professor Edson Ribeiro Alves. Item relatado pela 26 
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professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani. O professor Valdecir Marvulle informou que 27 

inicialmente o professor Fabiano Gustavo Brito foi indicado para presidir esta Comissão, porém, 28 

como ele conhecia o candidato e de forma a evitar vícios no processo, ele indicou a professora 29 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani, que assim como o professor Fabiano Gustavo Brito era da 30 

área de Álgebra, para substituí-lo. O professor Valdecir Marvulle leu então o parecer da 31 

Comissão de Redistribuição que considerou que por não haver excepcionalidade no currículo 32 

apresentado pelo professor e, fundamentado no artigo primeiro da resolução ConCMCC Número 33 

Onze, recomendou que o pedido de redistribuição fosse deferido mediante concurso. Ao ser 34 

questionada pelo professor Valdecir Marvulle sobre o parecer, o qual ele não havia entendido, a 35 

professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani explicou que a Comissão optou por dar um 36 

parecer coerente com o histórico do ConCMCC, uma vez que anteriormente o pedido de 37 

redistribuição da professora Marinês Guerreiro apesar de ter sido recomendado pela Comissão, 38 

não foi aprovado pelo Conselho que considerou que o currículo da referida docente não estava 39 

acima da média dos docentes do CMCC. Após a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani 40 

fazer algumas considerações sobre ambos os processos de redistribuição, o professor Valdecir 41 

Marvulle deu início à discussão. A professora Virgínia Cardia Cardoso perguntou se as 42 

Coordenações dos cursos relacionados à área do professor Edson Ribeiro Alves foram 43 

formalmente consultadas, ao que a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani respondeu que 44 

sim, mas que os coordenadores Daniel Miranda e Maurício Firmino Silva Lima optaram por não 45 

emitir um parecer por escrito, mas foram contrários assim como no pedido da professora 46 

Marinês Guerreiro. O professor Igor Leite Freire manifestou que não era contrário ao parecer da 47 

comissão, apenas discordava da comparação entre os dois docentes para fundamentar o mesmo. 48 

Ele disse que em sua opinião o argumento da excepcionalidade era mais adequado. Em relação 49 

às consultas às coordenações de curso ele lembrou que a Comissão pode optar ou não por fazê-50 

las, mas que a ausência delas não invalidava o parecer da Comissão. A professora Itana 51 

Stiubiener fez algumas reflexões sobre o que caracterizaria a excepcionalidade de um docente. O 52 

professor Antonio Cândido Faleiros manifestou sua preocupação a respeito da impossibilidade 53 

da Universidade atrair candidatos com o perfil superior aos da professora Marinês Guerreiro e 54 

Edson Ribeiro Alves. Após breve discussão, o parecer da Comissão que recomendou o professor 55 
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Edson Ribeiro Alves se submeta a um concurso e sendo aprovado dentro dos limites de vagas, 56 

tenha seu pedido de redistribuição automaticamente deferido, foi colocado em votação e 57 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Atas da 6ª sessão ordinária 58 

realizada no dia 06 de agosto de 2013 e da 7ª sessão ordinária realizada no dia 04 de setembro de 59 

2013. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhum pedido de 60 

alteração, as atas foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade com uma abstenção. 61 

O próximo item a ser discutido foi: CI Propes 114/2013 a qual solicita a indicação de um docente 62 

do CMCC na Comissão dos Programas de Iniciação Científica (CPIC). Item relatado pelo 63 

professor Valdecir Marvulle que informou que após consulta prévia, três docentes se 64 

candidataram à representação: o professor Francisco José Brabo Bezerra e as professoras 65 

Elizabeth Teodorov e Sandra Maria Zapata Yepes. A professora Maria de Lourdes Merlini 66 

Giuliani sugeriu o nome do professor Francisco José Brabo Bezerra fosse selecionado. O 67 

professor Valdecir Marvulle informou que a professora Elizabeth Teodorov já possuía muitas 68 

participações em Comissão, então que o Conselho escolhesse preferencialmente entre os demais 69 

candidatos. O professor Igor Leite Freire também sugeriu o nome do professor Francisco José 70 

Brabo Bezerra, pois pelo seu currículo ele tinha mais experiência em orientações e sugeriu a 71 

professora Sandra Maria Zapata Yepes para o Comitê de Bibliotecas. Após breve discussão o 72 

Conselho votou e decidiu por unanimidade indicar o professor Francisco José Brabo Bezerra 73 

para representar o CMCC no CPIC. O próximo item a ser discutido foi: CI Vice-Reitoria 74 

94/2013 a qual solicita a indicação um docente do CMCC no Comitê de Bibliotecas. Item 75 

relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Após breve discussão o Conselho votou e decidiu por 76 

unanimidade indicar a professora Sandra Maria Zapata Yepes para representar o CMCC no 77 

Comitê de Bibliotecas. O próximo item a ser discutido foi: Autorização de participação da 78 

professora Itana Stiubiener em projeto de pesquisa. Item relatado pela professora Itana 79 

Stiubiener. Após breve discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 80 

O próximo item a ser discutido foi: Projeto de Criação do curso de Bacharelado em Estatística. 81 

Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Após breve discussão, o item foi colocado em 82 

votação e aprovado por unanimidade com alterações. O próximo item a ser discutido foi: Moção 83 

de agradecimento aos Coordenadores de Curso do CMCC e à Chefe da Divisão Acadêmica. Item 84 
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relatado pelo professor Valdecir Marvulle que informou que o docente Ercílio Carvalho da Silva 85 

sugeriu que fosse feita uma moção de agradecimentos e a confecção de uma placa aos 86 

coordenadores e vice-coordenadores cujo mandato havia se encerrado em breve e à Chefe da 87 

Divisão Acadêmica pela excelente trabalho realizado. Após breve discussão, foi colocado em 88 

votação e aprovado por unanimidade que serão confeccionados certificados de agradecimento. 89 

Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de 90 

todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos. Assim, para constar, eu, 91 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 92 
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