
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC 

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7950 

patricia.santos@ufabc.edu.br 

 

Ata nº 009/2013/CMCC 

 

 

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

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

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

presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do os representantes dos 4 

servidores docentes do Centro o professor André Guilherme Ribeiro Balan e a sua suplente a 5 

professora Ana Carolina Boero, a professora Ruth Ferreira Galduróz, a professora Maria de Lourdes 6 

Merlini Giuliani, a professora Virgínia Cardia Cardoso, a professora Debora Maria Rossi de 7 

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

administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak. Ausência injustificada do discente de 9 

graduação William Lombardi e seu suplente Cláudio Carvalho do representante dos discentes de pós-10 

graduação o aluno Saulo Ramos Pereira e do seu suplente Cláudio Carvalho. Dando início à reunião, 11 

o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: 1. O professor Edson 12 

Pinheiro Pimentel informou que como o Regimento do ConCMCC se encontrava em vias de ser 13 

aprovado pelo Consuni, a partir desta sessão seriam seguidas as normas constantes do mesmo. A 14 

secretária Patrícia Dias dos Santos fez uma apresentação sobre o novo formato da reunião e 15 

esclareceu algumas dúvidas dos Conselheiros. O professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu que 16 

itens como aprovação de atas e relatórios finais de estágio probatório fossem submetidos diretamente 17 

à ordem do dia, o que após consulta foi aprovado por unanimidade. 2. O professor Edson Pinheiro 18 

Pimentel informou que o pedido de redistribuição do professor Marcus Antonio Marrocos Mendonça 19 

da UFAM para a UFABC foi aprovado pelo Consuni. 3. O professor Edson Pinheiro Pimentel 20 

solicitou a inclusão na pauta do item “duplicação de vaga do processo seletivo para professor 21 

visitante, edital 120/2013”, o que após consulta foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais 22 

nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro 23 

item a ser discutido foi: Contratação da terceira colocada para a vaga de professora visitante da área 24 

de Matemática, edital 132/2013. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Esse item 25 

figurava como o 3º assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, 26 

naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, uma vez que já considerava haver condições do 27 
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mesmo ser discutido. Proposta aprovada por unanimidade. Após discussão, o item foi colocado em 28 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi:  Duplicação da vaga e 29 

contratação do segundo colocado para a vaga de professor visitante, edital 120/2013. Item relatado 30 

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Esse item foi não constava da pauta e foi incluso em caráter 31 

extraordinário, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua 32 

promoção à Ordem do dia, uma vez que já considerava haver condições do mesmo ser discutido. 33 

Proposta aprovada por unanimidade. Após discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por 34 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatório final de estágio probatório dos 35 

professores Harlen Costa Batagelo, Marcela Bermúdez Echeverry, Rodrigo Fresneda e Vladislav 36 

Kupriyanov. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel, que a pedido da Comissão de 37 

Avaliação solicitou a retirada do relatório da docente Marcela Bermudéz Echeverry da pauta, pois 38 

houve um equívoco no preenchimento do parecer do relatório. Como não houve nenhuma 39 

manifestação, os demais relatórios foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. O 40 

próximo item a ser discutido foi: Edital do processo seletivo para professor visitante na área de 41 

Neurociência. Item relatado pela professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani a pedido da relatora a 42 

professora Paula Ayako Tiba. Esse item figurava como o 2º assunto do Expediente, porém, o 43 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, uma 44 

vez que já considerava haver condições do mesmo já ser discutido. Proposta aprovada por 45 

unanimidade. Após discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 46 

próximo item a ser discutido foi: Indicação dos representantes do CMCC na Comissão de Pesquisa. 47 

Esse item figurava como o 1º assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel 48 

solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, uma vez que já considerava haver 49 

condições do mesmo já ser discutido. Proposta aprovada por unanimidade. O professor Edson 50 

Pinheiro Pimentel informou que este assunto já havia sido submetido à análise do ConCMCC em 51 

sessão anterior, na qual ficou decidido que seriam consultadas as Coordenações dos Cursos do 52 

CMCC a fim de que estas indicassem os nomes. Após consulta, foram indicados os seguintes nomes: 53 

Professores Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira (titular) e André Ricardo Oliveira Fonseca 54 

(suplente) representando o curso de Bacharelado em Matemática; Professores André Guilherme 55 

Ribeiro Balan (titular) e Virgínia Cardia Cardoso (suplente) representando o curso de Licenciatura 56 

em Matemática; Professores Francisco de Assis Zampirolli (titular) e Jesús Pascual Mena Chalco 57 
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(suplente) representando o curso de Bacharelado em Ciência da Computação; Professores João 58 

Ricardo Sato (titular) e Alexandre Hiroaki Kihara (suplente) representando o curso de Bacharelado 59 

em Neurociência. A presidência do Conselho de Centro indicou o docente Igor Leite Freire como 60 

seu representante titular, porém, como não havia nenhum candidato a suplente, o ConCMCC aprovou 61 

a indicação de cinco docentes, os quais seriam consultados pela presidência de acordo com a seguinte 62 

ordem: Dmitry Vasilevich, Cecília Bartoni Martha Hadler Chirenti, Zhanna Gennadyevna 63 

Kuznetsova, Vladimir Perchine e Vladislav Kupriyanov. Após isso, as indicações foram colocadas 64 

em votação e aprovadas por unanimidade. Após isso, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes 65 

do EXPEDIENTE. O item Solicitação de redução de carga didática devido à coordenação do curso 66 

de especialização “Gestão Pública com ênfase em Gestão Municipal” foi retirado de pauta a pedido 67 

do demandante, o professor Guiou Kobayashi.  O item Solicitação de redução de carga didática 68 

devido à nomeação como presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) foi 69 

retirado de pauta a pedido do demandante, o professor Alessandro Jacques Ribeiro. Não havendo 70 

mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a 71 

reunião às catorze horas e cinquenta minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 72 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 73 
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