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Ata nº 11/2014/CMCC 

 

Ata da décima primeira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dezoito 1 

minutos do dia três de dezembro de dois mil e catorze, na sala trezentos e doze, localizada no 2 

terceiro andar da segunda torre do Bloco A do campus Santo André da Universidade Federal 3 

do ABC - UFABC. A reunião foi presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou 4 

com a presença do vice-presidente deste Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes, dos 5 

representantes dos servidores docentes do Centro, o professor André Guilherme Ribeiro 6 

Balan, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani e o seu suplente o professor Ronaldo 7 

Cristiano Prati e a professora Virgínia Cardia Cardoso; da representante dos servidores 8 

técnico-administrativos deste Centro a servidora Elaine Konno Rocha; do representante dos 9 

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

professora Ruth Ferreira Santos Galduróz e da professora Itana Stiubiener e da sua suplente 11 

a professora Debora Maria Rossi de Medeiros. Ausência injustificada do professor Antonio 12 

Cândido Faleiros e do seu suplente o professor Harlen Costa Batagelo. Dando início à 13 

reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: O professor 14 

Edson Pinheiro Pimentel informou que recebeu o relatório encaminhado pelos docentes que 15 

compuseram a Comissão formada para discutir o perfil dos coordenadores de laboratório de pesquisa 16 

do CMCC, o qual será encaminhado para a Comissão de Pesquisa do CMCC que assumirá no 17 

próximo ano. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que os professores Marcelo Bussotti 18 

Reyes e Alexandre Hiroaki Hihara assumirão interinamente a Coordenação do Laboratório de 19 

Neurobiologia do Comportamento do CMCC. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que o 20 

histórico da alocação didática do ano de 2014 já havia sido divulgado no site do CMCC. Não 21 

havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM 22 

DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Relatório final de estágio probatório da 23 

professora Debora Maria Rossi de Medeiros. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 24 

Pimentel que fez a leitura do parecer. Como não houve nenhuma manifestação, o parecer da 25 

Comissão foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 26 
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discutido foi: Calendário ConCMCC 2015. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos 27 

Santos. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado 28 

por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Atas da 8ª reunião ordinária realizada 29 

em 03 de setembro de 2014, da 9ª reunião ordinária realizada em 08 de outubro de 2014 e da 30 

10ª reunião ordinária realizada em 12 de novembro de 2014. Item relatado pela servidora 31 

Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação, as atas foram colocadas 32 

em votação e aprovadas por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Banca do 33 

processo seletivo para professor visitante na área de Matemática Aplicada (edital 210/2014). 34 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e promovido à ordem do dia pelo 35 

mesmo com a anuência do Conselho. Após pequena discussão, a banca do processo seletivo 36 

foi aprovada por unanimidade com a seguinte composição: os professores Eduardo Gueron, 37 

Gisele Cristina Ducati e Norberto Aníbal Maidana serão membros titulares sob a presidência 38 

da professora Gisele Cristina Ducati, o professor Fedor Pisnitchenko será suplente do 39 

professor Norberto Aníbal Maidana e o professor Rafael Dias Ribeiro Vilela de Oliveira será 40 

suplente do professor Eduardo Gueron. O próximo item a ser discutido foi: Banca do 41 

processo seletivo para professor visitante na área de Matemática Aplicada (edital 211/2014). 42 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e promovido à ordem do dia pelo 43 

mesmo com a anuência do Conselho. Após pequena discussão, a banca do processo seletivo 44 

foi aprovada por unanimidade com a seguinte composição: os professores Ana Carolina 45 

Boero, Fabiano Gustavo Braga Brito e Francisco Cesar Polcino Milies serão membros 46 

titulares sob a presidência do último, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani será 47 

suplente do professor Francisco Cesar Polcino Milies e o professor Sinuê Dayan Barbero 48 

Lodovici será suplente do professor Fabiano Gustavo Braga Brito. Após isso, iniciou-se a 49 

discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: 50 

Resolução para a regulamentação das normas gerais para a realização do estágio não 51 

curricular do Bacharelado em Matemática da UFABC. Item relatado pelo professor Sinuê 52 

Dayan Barbero Lodovici. Após pequena discussão, a resolução foi aprovada por 53 

unanimidade com alterações. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de 54 

redistribuição do professor Tommy Akira Goto da UFU para a UFABC. Item relatado pelo 55 
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professor Edson Pinheiro Pimentel. Como o professor Tommy Akira Goto solicitou 56 

redistribuição para todas as grandes áreas do Centro e o professor Edson Pinheiro Pimentel 57 

havia solicitado que as coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro 58 

fossem consultadas sobre o interesse em acolher o docente, mas nenhuma delas manifestou 59 

interesse na redistribuição, o Conselho após votação optou por unanimidade por indeferir o 60 

pedido de redistribuição do referido docente. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, 61 

o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e 62 

trinta e três minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva 63 

deste Centro, lavrei a presente Ata. 64 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


