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Ata nº 10/2014/CMCC 

 

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

doze de novembro 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 

vice-presidente deste Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes, dos representantes dos 5 

servidores docentes do Centro, a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz, a professora 6 

Virgínia Cardia Cardoso, a professora Itana Stiubiener, a professora Maria de Lourdes Merlini 7 

Giuliani, a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz e o professor Antonio Cândido Faleiros; a 8 

representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak; o 9 

representante dos discentes de graduação o aluno Felipe Anchieta dos Santos Costa. Ausência 10 

justificada do professor André Guilherme Ribeiro Balan e da sua suplente a professora Ana 11 

Carolina Boero. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO 12 

DE INFORMES: O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que recebeu uma solicitação 13 

do docente Rogério Perino de Oliveira Neves para gozar as férias de 2015 de forma consecutiva 14 

às de 2014; como isso acarretaria que o docente teria dois quadrimestres sabáticos consecutivos, 15 

achou por bem levar o caso para a ciência do Conselho, antes de autorizar as férias 2015, porque 16 

a resolução que trata do quadrimestre sabático estabelece que um docente só possa ter um 17 

quadrimestre sabático por ano e que ao solicitá-lo no primeiro quadrimestre deve ter adiantado 18 

30% dos créditos do ano; este não é o caso do professor Rogério Perino de Oliveira Neves que 19 

tem apenas um crédito adiantado. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o docente 20 

justificou este pedido a fim de utilizá-lo para estudos e pesquisas no exterior e que encaminhou 21 

documentos a respeito. O professor Edson Pinheiro Pimentel indicou ainda que o professor tem 22 

ciência de que deverá cumprir os créditos do ano integralmente no seu retorno e que outros casos 23 

de quadrimestres sabáticos consecutivos tem ocorrido, às vezes por necessidade do centro, por 24 

não haver disciplinas suficientes para um determinado perfil de professor. Por fim, o professor 25 

Edson Pinheiro Pimentel informou que adotou a prática de trazer estes casos para ciência do 26 
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conselho e para que os conselheiros possam se posicionar caso achem necessário. Após o relato 27 

não houve objeções por parte dos conselheiros. O professor Edson Pinheiro Pimentel leu a CI 28 

Reitoria 87/2014 que informa que os docentes Eduardo Gueron e Raquel Vecchio Fornari foram 29 

contemplados pela resolução ConsEPE nº 77 com percentual de redução de carga didática de 30 

50% cada um. O professor Edson Pinheiro Pimentel leu mensagem encaminhada pela direção da 31 

Atech atestando a conclusão do projeto "SVDA - Sistema de Vigilância Dependente Automática 32 

- incluindo capacidade ADS-B e Multilateração", sob a coordenação do professor Guiou 33 

Kobayashi. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que a divulgação do histórico da 34 

alocação didática do CMCC na página oficial do Centro já havia sido iniciada com a alocação do 35 

exercício de 2013, que a alocação dos demais anos estava sendo finalizada e que em breve a 36 

alocação do exercício de 2014 também já seria divulgada. Não havendo mais nenhum informe, 37 

iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser 38 

discutido foi: Pareceres dos relatórios finais de estágio probatório dos professores Fabrício 39 

Olivetti de França, Jesús Pascual Mena Chalco e Rodrigo de Alencar Hausen. Item relatado pelo 40 

professor Edson Pinheiro Pimentel que solicitou a inclusão extraordinária do relatório do 41 

professor Fabrício Olivetti de França, a qual após votação foi aprovada por unanimidade. Após 42 

isso, o professor Edson Pinheiro Pimentel fez a leitura dos pareceres. Como não houve nenhuma 43 

manifestação, os pareceres das Comissões foram colocados em votação e aprovados por 44 

unanimidade. Após isso, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O 45 

primeiro assunto a ser discutido foi: Plano anual de Aplicação de Parcela para Custos de 46 

Infraestrutura Institucional para Pesquisa – exercício 2015. Item relatado pelos professores João 47 

Ricardo Sato e Marcelo Bussotti Reyes. O professor Edson Pinheiro Pimentel observou que seria 48 

necessária a redução de um percentual de 10% do valor da proposta e assim o montante seria 49 

reduzido para um total de vinte e dois mil e quatrocentos e treze reais. Ele propôs que o pedido 50 

de instalação de um novo aparelho de ar-condicionado para o laboratório da Cognição fosse 51 

retirado da proposta e a verba correspondente utilizada na adequação do laboratório para que ele 52 

pudesse comportar experimentos com humanos e não humanos. O professor João Ricardo Sato 53 

pediu que constasse em ata que o pedido de instalação de ar-condicionado neste laboratório foi 54 

feito pela coordenadora do laboratório, a professora Elizabeth Teodorov. Após pequena 55 
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discussão, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do item à ordem do dia por 56 

considerar que já havia condições de o item ser votado, a qual após votação foi aprovada por 57 

unanimidade. Após ter tido a sua promoção aprovada, o plano foi colocado em votação e 58 

aprovado por ampla maioria com a abstenção da professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, com 59 

a condição de que haja uma adequação com o corte de um dos itens solicitados para que a verba 60 

correspondente seja utilizada na adequação do laboratório da Cognição localizado no 6º andar da 61 

Torre 2 do Bloco A para que ele possa comportar experimentações com humanos e não 62 

humanos. O Conselho delegou a modificação da proposta ao Vice-Diretor. A professora Itana 63 

Stiubiener solicitou que fosse registrado em ata que ela votou a favor da proposta e que ela 64 

considerava correta a postura da Direção de Centro e dos pesquisadores usuários dos laboratórios 65 

de utilizar essa verba para corrigir os problemas estruturais, mas que uma vez que o campus se 66 

encontrava em construção, a instituição deveria arcar com este tipo de reforma e que ela 67 

esperava que no próximo ano isso não ocorresse novamente e que os pesquisadores pudessem 68 

utilizar a verba da reserva em seus próprios projetos de pesquisa. A professora Ruth Ferreira 69 

Santos Galduroz solicitou que constasse em ata que ela teve que se abster, apesar de concordar 70 

com a proposta aprovada. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de concurso na área de 71 

Matemática Pura. Item relatado pelo professor Sinuê Dayan Barbero Lodovici. Como não foram 72 

encaminhados anexos pelo relator para auxiliar o Conselho na apreciação do item e a professora 73 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani pediu para que o relator verificasse se o item foi previamente 74 

discutido em reunião da Plenária do Curso de Matemática, o professor Edson Pinheiro Pimentel 75 

solicitou a suspensão do item para que essas pendências fossem resolvidas e o item retornasse 76 

para discussão no expediente da próxima reunião ordinária. O próximo item a ser discutido foi: 77 

Abertura de concurso na área de Matemática Aplicada. Item relatado pelo professor Sinuê Dayan 78 

Barbero Lodovici. Como não foram encaminhados anexos pelo relator para auxiliar o Conselho 79 

na apreciação do item e ele também não foi previamente discutido em reunião da Plenária do 80 

Curso de Matemática, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a suspensão do item para 81 

que essas pendências fossem resolvidas e que o item retornasse para discussão no expediente da 82 

próxima reunião ordinária. O próximo item a ser discutido foi: Resolução para a regulamentação 83 

das normas gerais para a realização do estágio não curricular do Bacharelado em Matemática da 84 
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UFABC. Item relatado pelo professor Sinuê Dayan Barbero Lodovici. Após pequena discussão, 85 

como alguns dos itens da Resolução suscitaram dúvidas, foi solicitado pelo Conselho que o 86 

professor Sinuê Dayan Barbero Lodovici consultasse a Divisão de Estágios e após isso, o item 87 

voltará a ser discutido na ordem do dia da próxima reunião ordinária. O próximo item a ser 88 

discutido foi: Edital para abertura de processo seletivo na área de Ensino de Matemática. Item 89 

relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduróz. Como não houve manifestação, o 90 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do item à ordem do dia por considerar 91 

que já havia condições de o item ser votado, o que após votação, foi aprovado por unanimidade. 92 

Após ter tido a sua promoção aprovada, o item foi colocado em votação e aprovado por 93 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Edital para abertura de concurso na área de 94 

Ensino de Matemática. Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduróz. Como não 95 

houve manifestação, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do item à ordem 96 

do dia por considerar que já havia condições de o item ser votado, o que após votação, foi 97 

aprovado por unanimidade. Após ter tido a sua promoção aprovada, o item foi colocado em 98 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Banca do concurso 99 

para professor visitante de língua inglesa: Prof. Dr. Carlos Alberto Kamienski (CMCC) – 100 

Presidente, Prof. Dr. Elias David Morales Martinez (CECS) e Profa. Dra. Margarethe Born 101 

Steinberger-Elias (CECS). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não 102 

houve manifestação, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do item à ordem 103 

do dia por considerar que já havia condições de o item ser votado, o que após votação, foi 104 

aprovado por unanimidade. Após ter tido a sua promoção aprovada, o item foi colocado em 105 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de 106 

redistribuição do professor Tommy Akira Goto da UFU para a UFABC. Item relatado pelo 107 

professor Edson Pinheiro Pimentel. Como o professor Tommy Akira Goto solicitou 108 

redistribuição paras as todas as grandes áreas do Centro, o professor Edson Pinheiro Pimentel 109 

solicitou a suspensão do item para que as coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação 110 

do Centro fossem consultadas sobre o interesse em acolher o docente e que o item retornasse 111 

para discussão no expediente da próxima reunião ordinária. O próximo item a ser discutido foi: 112 

Calendário ConCMCC 2015. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Após 113 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7953 

patricia.santos@ufabc.edu.br 

 

pequena discussão, o Conselho sugeriu algumas alterações e o item retornará para discussão na 114 

ordem do dia da próxima reunião ordinária. O próximo item a ser discutido foi: Reformulação do 115 

logotipo do CMCC. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos que explicou que a 116 

reformulação foi necessária com fins de atender às especificações do manual de identidade visual 117 

da Universidade. Após discussão, o Conselho sugeriu pequenas alterações no logotipo. O 118 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do item à ordem do dia por considerar 119 

que já havia condições de o item ser votado, o que após votação, foi aprovado por unanimidade. 120 

Após ter tido a sua promoção aprovada, o item foi colocado em votação e aprovado por 121 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Indicação da nova Comissão de Pesquisa do 122 

CMCC. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que solicitou que este item fosse 123 

incluso extraordinariamente na pauta, o que após votação foi aprovado por unanimidade. Após 124 

discussão, o professor Marcelo Bussotti Reyes se prontificou a consultar às coordenações de 125 

cursos do Centro para que eles indicassem os docentes que deverão representá-los e assim o item 126 

retornará para discussão na ordem do dia da próxima reunião ordinária. Não havendo mais 127 

nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a 128 

reunião às quinze horas e cinquenta e um minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos 129 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 130 
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