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Ata nº 04/2014/CMCC 

 

Ata da quarta reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e doze minutos do dia 1 

sete de maio 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, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, a professora Virgínia Cardia 7 

Cardoso, a professora Itana Stiubiener e o professor Antonio Cândido Faleiros; a representante 8 

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

dos discentes de graduação o aluno William Lombardi e o representante dos discentes de pós-10 

graduação o aluno Saulo Ramos Pereira. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro 11 

Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: O primeiro informe foi sobre o Concurso para 12 

professor Adjunto na área de Matemática. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que no 13 

dia anterior havia acontecido o concurso referente ao edital 109/2013, no qual houve um 14 

candidato aprovado. O próximo informe foi sobre o Relatório Audin nº 03/2014. O professor 15 

Edson Pinheiro Pimentel apresentou o relatório da Auditoria realizada no CMCC. Ele apresentou 16 

algumas constatações apontadas no relatório, a saber: I. “Ausência de padronização na 17 

disponibilização das informações quanto à estrutura organizacional do Centro”. O professor 18 

Edson Pinheiro Pimentel observou que a Comissão de Comunicação do CMCC pode tratar dessa 19 

constatação. II. “Divergências de informações sobre o quadro de pessoal”. O professor Edson 20 

Pinheiro Pimentel observou que o CMCC possui uma servidora que atua como interface do 21 

Centro na CGRH, mas existe conjunto de informações de pessoal do Centro que não está afinado 22 

com a CGRH. O professor Edson Pinheiro Pimentel relatou que ao questionar a CGRH sobre a 23 

situação de docentes em licença para tratar de interesses particulares, descobriu que o professor 24 

Pierre Tisseur deveria ter retornado em fevereiro de 2014. Ele disse que a CGRH alegou que não 25 

houve nenhuma manifestação do Centro depois de encerrado o período de licença para informar 26 

sobre a ausência do docente. O professor Edson Pinheiro Pimentel disse que em sua opinião não 27 
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deveria ser atribuição da interface do Centro controlar as licenças e sim da CGRH e informou 28 

que ele enviou uma Comunicação Interna para a CGRH sobre o ocorrido com o professor Pierre 29 

e passados dez dias do envio da mesma ele ainda não havia obtido resposta. O professor Igor 30 

Leite Freire disse que em sua opinião o ConsUni deveria discutir sobre as responsabilidades e 31 

atribuições das interfaces de RH. III. “Fragilidade nos controles quanto à presença do docente 32 

em sala de aula”. O professor Edson Pinheiro Pimentel manifestou que essa é uma das mais 33 

preocupantes dentre as apontadas e que ele acredita que os demais Centros também terão essa 34 

constatação apontada nos seus relatórios de auditoria. O professor Edson Pinheiro Pimentel 35 

informou que está aguardando o resultado da auditoria no CCNH e CECS, pois ele acredita que 36 

essa deva ser uma discussão institucional e não apenas no âmbito dos Centros. A professora 37 

Itana Stiubiener manifestou que deveria ser discutida uma política institucional em relação ao 38 

controle de frequência. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que será feito um plano 39 

de ações em resposta ao relatório e que irá disponibilizar uma cópia do documento para os 40 

Conselheiros. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes 41 

da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da 2ª reunião ordinária, realizada 42 

em 12 de março de 2014. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não 43 

houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 44 

próximo item a ser discutido foi: Ata da 3ª reunião ordinária, realizada em 02 de abril de 2014. 45 

Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação, 46 

o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com uma abstenção. O próximo 47 

item a ser discutido foi: Pedido de redistribuição da professora Regina Helena de Oliveira Lino 48 

Franchi da UFOP para a UFABC. Esse item figurava como o 1º assunto do Expediente, porém, o 49 

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

por unanimidade. Como o item não exigia deliberação, pois a resolução ConCMCC 11/2013 51 

estabelece que “um docente de outra Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), aprovado em 52 

concurso público no CMCC, com classificação dentro do limite de vagas do referido Concurso, 53 

terá seu pedido de redistribuição deferido no âmbito do Conselho do Centro”, o item foi retirado 54 

de pauta e tratado como um informe. O próximo item a ser discutido foi: Pedido de 55 

redistribuição do Prof. Dr. Fernando A. Oliveira da Unifesp para a UFABC. Esse item figurava 56 
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como o 2º assunto do Expediente, porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua 57 

promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada por unanimidade. Após pequena discussão, foi 58 

sugerida a formação de uma comissão com a seguinte composição: a professora Paula Ayako 59 

Tiba representando a área de Cognição, o professor Valdecir Marvulle representando a área de 60 

Matemática e o professor João Paulo Gois representando a área de Computação. Essa 61 

composição foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O próximo item a ser 62 

discutido foi: Pedido para disponibilizar na página do CMCC na aba "Diretoria e Conselho de 63 

Centro" um link "Alocações didáticas" que contenha: (i) arquivo com o histórico das alocações 64 

didáticas dos docentes do Centro (disciplinas e horários), a ser atualizado todo quadrimestre e (ii) 65 

Critérios adotados pelos coordenadores. Esse item figurava como o 3º assunto do Expediente, 66 

porém, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua promoção à Ordem do dia. Proposta 67 

aprovada por unanimidade. O professor Edson Pinheiro Pimentel explicou que este item foi 68 

colocado na pauta a pedido do professor Ercílio Carvalho da Silva. Ele informou que os critérios 69 

atualmente utilizados pelos Coordenadores de Curso não estão sendo publicizados, mas que estas 70 

informações serão solicitadas aos mesmos. Ele reconheceu que não há um sistema informatizado 71 

que permita aos Coordenadores fazer uma alocação didática sem vícios, mas que já há um 72 

estagiário sob a orientação do professor André Guilherme Ribeiro Balan criando um sistema para 73 

auxiliar aos Coordenadores. Ele fez um histórico da Resolução ConCMCC nº 02/2011 e 74 

relembrou que por ocasião da aplicação-teste da Resolução foram constatados erros na lista de 75 

prioridade dos docentes, pois os dados gerados através da base de dados do SIE eram 76 

inconsistentes, o que impediu a sua correta aplicação. Após pequena discussão, o professor 77 

Edson Pinheiro Pimentel reconheceu a legitimidade da solicitação do professor Ercílio Carvalho 78 

da Silva e se prontificou a atender a mesma. Para obter o histórico das alocações será solicitado o 79 

auxílio do professor André Guilherme Ribeiro Balan e em relação aos critérios de alocação, ele 80 

sugeriu a realização de uma reunião com os coordenadores de curso e que a Resolução 81 

ConCMCC nº 02/2011 seja um dos itens da pauta desta reunião. O próximo item a ser discutido 82 

foi: Proposta em tramitação no ConsUni que atribui redução de carga didática aos docentes 83 

detentores de Cargos de Direção e Funções Gratificadas. Esse item não figurava na pauta, porém, 84 

o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua adição e em caso de aprovação, a sua 85 
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promoção à ordem do dia. Ambas as propostas foram aprovadas por unanimidade. Após pequena 86 

discussão, foi sugerida a redação de uma proposta feita pela Direção e o seu encaminhamento 87 

para a lista de e-mail dos membros do ConCMCC para análise e sugestões. Nessa proposta 88 

deverão constar algumas das sugestões feitas pelos Conselheiros, tais como: sugerir que a 89 

Universidade como um todo arque com a carga didática excedente referente a essas reduções e 90 

não somente os Centros, sugerir que sejam discutidas no âmbito do ConsUni as atribuições de 91 

cada cargo detentor de Função Gratificada e Cargo de Direção e se é necessária a redução de 92 

carga didática e qual deveria ser essa redução e sugerir que seja feito um estudo da atribuição 93 

atual de Cargos de Direção e Funções Gratificadas em todos os Centros e quais as necessidades 94 

de redução de carga em cada Centro segundo a proposta apresentada pela Reitoria. O próximo 95 

item a ser discutido foi: Proposta de alocação de salas de transição para docentes do CMCC no 96 

campus de Santo André. Esse item figurava como o 4º assunto do Expediente, porém, o 97 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada 98 

por unanimidade. O professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou a seguinte proposta: que as 99 

salas 526-2 e 529-2 fossem convertidas temporariamente em salas de transição no Bloco A, e a 100 

sala 811-B fosse convertida temporariamente em sala de transição no Bloco B. A sala 539-2 101 

seria utilizada temporariamente como sala da Vice-Direção e da Coordenação do Bacharelado 102 

em Matemática até o retorno do seu docente titular. Feito isso, será aplicado o algoritmo de 103 

distribuição de salas nas salas atualmente sem titular para alocação dos interessados em ocupar 104 

as mesmas. A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Após isso, como 105 

não houve mais nenhum assunto constante do EXPEDIENTE e, portanto mais nenhum assunto 106 

para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze 107 

horas e cinquenta e quatro minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária 108 

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 109 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


