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Ata nº 03/2014/CMCC 

 

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

dois de abril 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 e dos representantes dos 5 

servidores docentes do Centro o professor André Guilherme Ribeiro Balan, o professor Igor 6 

Leite Freire, o professor Ronaldo Cristiano Prati, a professora Virgínia Cardia Cardoso, a 7 

professora Itana Stiubiener; a representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro 8 

a servidora Karine Zemczak e o representante dos discentes de pós-graduação o aluno Saulo 9 

Ramos Pereira. Ausência injustificada dos discentes de graduação William Lombardi e do seu 10 

suplente Cláudio Carvalho e do representante docente Antonio Cândido Faleiros e do seu 11 

suplente Harlen Costa Batagelo. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel 12 

abriu a SESSÃO DE INFORMES: Criação de salas de transição no campus de Santo André. O 13 

professor Edson Pinheiro Pimentel informou que identificou a necessidade de criação de salas de 14 

transição no campus de Santo André para uso dos docentes lotados no campus de São Bernardo 15 

do Campo. Ele informou que futuramente transformará uma das salas de reunião que estão 16 

temporariamente alocadas para fins de pesquisa em sala de transição, porém como os 17 

laboratórios de pesquisa do campus de São Bernardo do Campo ainda estão sendo montados a 18 

desocupação dessas salas está prevista para ocorrer somente no final do segundo quadrimestre. 19 

Ele propôs que duas salas no Bloco A atualmente sem docentes alocados sejam convertidas 20 

temporariamente em salas de transição e que seja destinada uma sala para ser compartilhada 21 

entre o Vice-Diretor do Centro e o Coordenador do Curso de Bacharelado em Matemática, pois 22 

eles estão lotados no campus de São Bernardo, mas têm muitos compromissos no campus de 23 

Santo André. Por fim, o professor Edson Pinheiro Pimentel se prontificou a fazer um 24 

levantamento de quais salas poderiam ser convertidas temporariamente em salas de transição e 25 

enviar uma proposta para os Conselheiros. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 26 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: 27 
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Ampliação das vagas para contratação dos aprovados no concurso para Professor Adjunto 28 

referente ao edital número cento e vinte e três de dois mil e treze. Item relatado pelo professor 29 

Edson Pinheiro Pimentel. Esse item figurava como o terceiro assunto do Expediente, porém, o 30 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou, naquele momento, sua promoção à Ordem do dia. 31 

Proposta aprovada por unanimidade. O professor Edson Pinheiro Pimentel leu pareceres 32 

encaminhados pelas Coordenações dos cursos de Bacharelado e de Mestrado em Ciência da 33 

Computação, os quais foram favoráveis à contratação de todos os aprovados. A professora Itana 34 

Stiubiener, que compôs a banca do referido concurso, explicou os critérios de avaliação da banca 35 

e também defendeu a contratação de todos os aprovados. Após pequena discussão, o item foi 36 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 37 

Solicitação de revisão da resolução número cinco de treze de abril de dois mil e doze que trata da 38 

concessão de afastamento com ônus e pagamento de inscrição para docentes e técnicos 39 

administrativos alocados no CMCC. Item relatado pela servidora Josiane Belloni Metzner que 40 

apresentou as alterações efetuadas na proposta de resolução, as quais foram sugeridas pelo 41 

Conselho na reunião anterior. Durante a apresentação da proposta foram sugeridas novas 42 

aprovações, ao que o professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu colocar a proposta em votação e 43 

em caso de aprovação, acatar todas as alterações sugeridas. Após isso, o item foi colocado em 44 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação das regras 45 

de estágios do Bacharelado em Neurociência. Esse item figurava como o primeiro assunto do 46 

Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua promoção à Ordem do 47 

dia. Proposta aprovada por unanimidade. Este item foi relatado pela docente Paula Ayako Tiba 48 

que destacou alguns pontos da proposta e esclareceu algumas dúvidas. Após pequena discussão o 49 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 50 

Aprovação do pedido de inclusão da docente Marina Sparvoli de Medeiros no Programa 51 

Pesquisador Colaborador da ProPes. Como esse item não constava da pauta, o professor Edson 52 

Pinheiro Pimentel solicitou a sua inclusão e promoção à Ordem do dia. Propostas aprovadas por 53 

unanimidade. Este item foi relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que explicou que 54 

segundo a Resolução ConsUni número noventa e dois o Conselho de Centro deveria aprovar os 55 

pedidos de inclusão dos docentes do CMCC no Programa Pesquisador Colaborador. Após 56 
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pequena discussão o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após isso, 57 

como não houve nenhum assunto constante do EXPEDIENTE e, portanto mais nenhum assunto 58 

para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze 59 

horas e quarenta e cinco minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária 60 

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 61 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


