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Ata nº 01/2014/CMCC 

 

Ata da primeira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dez minutos do dia 1 

nove de dezembro de dois mil e catorze, 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 Maria de Lourdes Merlini Giuliani, a professora 6 

Virgínia Cardia Cardoso, a professora Itana Stiubiener e o professor Antonio Cândido Faleiros; 7 

a representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak. 8 

Ausência justificada do professor Igor Leite Freire e da sua suplente Ruth Ferreira Santos 9 

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

Ramos Pereira e do seu suplente Leandro Fernandes da Mota e dos discentes de graduação 11 

William Lombardi e do seu suplente Cláudio Carvalho. Dando início à reunião, o professor 12 

Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: Aprovação do Regimento do 13 

ConCMCC pelo Consuni. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o Regimento do 14 

ConCMCC havia sido aprovado pelo Consuni e após alguns comentários sobre como foi feita a 15 

relatoria no Consuni, ele agradeceu ao professor Antonio Cândido Faleiros pela sua contribuição 16 

durante todo o desenvolvimento e revisão do documento. 2. Alocação de salas para docentes 17 

visitantes e pesquisadores de pós-doutorado e de sala de transição para docentes do campus de 18 

São Bernardo do Campo no campus de Santo André. O professor Edson Pinheiro Pimentel 19 

iniciou o informe compartilhando a sua preocupação com a alocação da sala de transição no 20 

campus de São Bernardo, pois foram previstos apenas quatro posições para serem divididas entre 21 

os docentes do CCNH e CMCC o que ele considerava insuficiente. Ele informou que faria uma 22 

reunião com a Direção do CCNH para tratar do tema e se for o caso levar demandas para a 23 

Reitoria. Relatou ainda que não foi prevista nenhuma sala de transição no Campus de Santo 24 

André e pediu sugestões ao ConCMCC, as quais também seriam encaminhadas para a Reitoria. 25 

3. Início dos trabalhos da Comissão de Pesquisa do CMCC. O professor Marcelo Bussotti Reyes 26 

informou que a referida Comissão realizou a sua primeira reunião e o professor Edson Pinheiro 27 
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Pimentel fez um resumo do que foi discutido. 4. Composição da nova equipe da Reitoria. A 28 

professora Itana Stiubiener leu o documento enviado com a composição da nova equipe para a 29 

comunidade acadêmica e observou com preocupação o fato de que nenhum docente do CMCC 30 

ter sido indicado para as Pró-Reitorias. Após discussão, o ConCMCC decidiu por unanimidade 31 

que a Secretaria do Conselho faria uma versão preliminar da carta e encaminharia para análise do 32 

Conselho e que após aprovação da redação final da mesma, ela seria encaminhada para o 33 

Magnífico Reitor Klaus Capelle. O teor da mensagem deveria apenas indicar que “contrariando a 34 

histórica distribuição equânime de cargos de confiança da Reitoria entre os três Centros, pela 35 

primeira vez desde a criação da Universidade, não foi indicado nenhum docente do CMCC para 36 

chefiar uma das Pró-Reitorias. O Conselho gostaria de externar sua preocupação com o fato de 37 

que, a partir da posse da nova Reitoria, não haverá nenhuma representação do CMCC entre as 38 

principais lideranças e executivos da Reitoria, contrariando o equilíbrio político que sempre 39 

houve entre os três Centros da Universidade”.. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 40 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: 41 

Mudança da data da reunião ordinária de março de 2014: de 5 de março de 2014 para 12 de 42 

março de 2014. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que solicitou a mudança 43 

da data, pois não haveria expediente no dia 5 de março. Como não houve nenhuma manifestação, 44 

o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 45 

 Aprovação dos nomes da banca referente ao 46 

Edital n° 103/2013, área de Ensino de Matemática. Item relatado pelo Edson Pinheiro Pimentel. 47 

Como esse item não constava da pauta, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua 48 

inclusão, a qual após votação foi aprovada por unanimidade. Após a relatoria professor Edson 49 

Pinheiro Pimentel solicitou a sua promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada por 50 

unanimidade. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e 51 

aprovado por unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação 52 

de afastamento internacional para realização de pós-doutorado do professor Alessandro Jacques 53 

Ribeiro. Item relatado pelo professor Alessandro Jacques Ribeiro. Registrou-se que a solicitação 54 

não se enquadrava na Resolução de Afastamento para Pos Doc, 10/2013 e que o docente 55 

pretendia usar o seu quadrimestre sabático para realizar o Pos Doc. Esse item figurava como o 4º 56 
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assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, 57 

sua promoção à Ordem do dia, uma vez que já considerava haver condições do mesmo já ser 58 

discutido. Proposta aprovada por unanimidade. Após discussão, o item foi colocado em votação 59 

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi:  Relatório de gestão 2014. Item 60 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel.  Esse item figurava como o 2º assunto do 61 

Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua 62 

promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada por unanimidade. Após apresentação do relatório, 63 

o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 64 

Substituição da professora Letícia Bueno Rodrigues como coordenadora do Laboratório de 65 

Metodologias e Técnicas Computacionais localizado no sexto andar da Torre Dois. Item relatado 66 

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que leu carta da professora Letícia Bueno Rodrigues 67 

encaminhada ao ConCMCC em que a mesma solicitava a sua substituição pelo professor 68 

Rodrigo de Alencar Hausen, com a aquiescência do mesmo.  Esse item figurava como o 3º 69 

assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, 70 

sua promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada por unanimidade. Como não houve nenhuma 71 

manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com uma abstenção. 72 

O próximo item a ser discutido foi: Projeto de Produção de Videoaulas e Convênio com Empresa 73 

de Comunicação. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel.  Esse item figurava 74 

como o 5º assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele 75 

momento, sua promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada por unanimidade. Após relatoria do 76 

item e pequena discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após 77 

isso, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro item a ser 78 

discutido foi: Solicitação de revisão da resolução nº 5 de 13 de abril de 2012 que trata da 79 

concessão de afastamento com ônus e pagamento de inscrição para docentes e técnicos 80 

administrativos alocados no CMCC. Item relatado pela servidora Josiane Belloni Metzner que 81 

relatou que como responsável pelos afastamentos com ônus do Centro, constatou que alguns 82 

itens da resolução nº 5 precisavam de revisão ou até mesmo ser extintos, por estarem em desuso. 83 

Após pequena discussão, o Conselho propôs que ela, com o suporte da divisão administrativa do 84 

CMCC, fizesse as revisões que considerasse necessárias e após isso, apresentasse uma nova 85 
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versão do documento para apreciação do Conselho na próxima reunião ordinária, a qual deveria 86 

ser colocada na ordem do dia. O próximo item a ser discutido foi:  Requisição da presença 87 

funcional da docente Patricia Maria Vanzella, Professora Adjunta no Departamento de Música 88 

da Universidade de Brasília, com fins de colaboração. Item relatado pelo professor Marcelo 89 

Bussotti Reyes. Após pequena discussão o professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu que a 90 

Coordenaria Geral de Recursos Humanos da Universidade fosse consultada a respeito da 91 

viabilidade do pedido e que o assunto constaria da ordem do dia na próxima reunião ordinária do 92 

ConCMCC. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a 93 

presença de todos e encerrou a reunião às catorze horas e cinquenta minutos. Assim, para 94 

constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 95 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


