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Ata nº 05/2014/CMCC 

 

Ata da quinta reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dezoito minutos do dia quatro 1 

de junho de dois mil e catorze, na sala trezentos e doze, localizada no terceiro andar da segunda torre do 2 

Bloco A do campus Santo André da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi presidida 3 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes e contou com a presença dos representantes dos servidores 4 

docentes do Centro a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Maria de Lourdes Merlini 5 

Giuliani, a professora Virgínia Cardia Cardoso, a professora Debora Maria Rossi de Medeiros; a 6 

representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Elaine Konno Rocha; o 7 

representante dos discentes de graduação o aluno William Lombardi. Ausência injustificada do professor 8 

André Guilherme Ribeiro Balan e da sua suplente a professora Ana Carolina Boero, do professor Antonio 9 

Cândido Faleiros e do seu suplente Harlen Costa Batagelo e do aluno de pós-graduação Saulo Ramos 10 

Pereira e do seu suplente Leandro Fernandes da Mota. Dando início à reunião, o professor Marcelo 11 

Bussotti Reyes abriu a SESSÃO DE INFORMES: O primeiro informe foi sobre a Alocação didática do 12 

Centro no site do CMCC. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que o professor André Guilherme 13 

Ribeiro Balan já havia disponibilizado uma planilha com histórico das alocações didáticas desde o ano de 14 

2008. Ele informou também que em breve faria uma reunião com os coordenadores de curso do CMCC a 15 

fim de discutir e estabelecer os critérios a serem usados para a alocação didática. O próximo informe foi 16 

sobre o Relatório Audin nº 03/2014. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que a Direção já havia 17 

enviado resposta às considerações apontadas no Relatório Audin nº 03/2014 e que duas das justificativas 18 

apresentadas pelo Centro foram parcialmente acatadas pela Auditoria. O próximo informe foi sobre 19 

Disponibilização dos anexos da pauta. A professora Ruth Ferreira Santos Galduroz solicitou que os 20 

anexos da pauta não fossem mais disponibilizados através do Google Drive, pois ela estava tendo 21 

dificuldades em visualizar os arquivos. Após manifestações de alguns Conselheiros relatando o mesmo 22 

problema, o professor Marcelo Bussotti Reyes acatou a sugestão da professora Ruth Ferreira Santos 23 

Galduroz que os arquivos fossem disponibilizados através do Dropbox, mas solicitou que os documentos 24 

voltassem a ser enviados como anexos na mensagem eletrônica de convocação encaminhada aos 25 

Conselheiros. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da 26 

ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da 4ª reunião ordinária, realizada em 07 de 27 

maio de 2014. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma 28 

manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com três abstenções. O 29 

próximo item a ser discutido foi: Formação de Comissão Eleitoral responsável pela eleição para 30 
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representante discente do ConCMCC. Esse item não figurava na ata, porém, o professor Marcelo Bussotti 31 

Reyes solicitou a sua inclusão e em caso de aprovação, a sua promoção à ordem do dia. Ambas as 32 

propostas foram aprovadas por unanimidade. Após pequena discussão foi colocada em votação e 33 

aprovada por unanimidade a seguinte composição da Comissão Eleitoral: o servidor Fernando Marcate 34 

Garcia dos Anjos, o professor Evonir Albrecht e um discente de graduação a ser indicado pela professora 35 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani. O próximo item a ser discutido foi: Proposta de Criação do Curso de 36 

Graduação em Engenharia da Computação. Esse item figurava como o 1º assunto do Expediente, porém, 37 

o professor Marcelo Bussotti Reyes solicitou a sua promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada por 38 

unanimidade. Esse item foi relatado pelos professores Guiou Kobayashi e Francisco de Assis Zampirolli. 39 

Após pequena discussão a proposta de criação do curso foi aprovada por unanimidade. Após isso, iniciou-40 

se a discussão dos assuntos constantes EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: 41 

Explicações sobre Indicação de Coordenação e Chamada de Trabalhos para o “UFABC para Todos”. Item 42 

retirado de pauta a pedido do demandante. O próximo item a ser discutido foi: Análise do pedido de 43 

redistribuição do professor Thadeu Alves Senne da UFTM para a UFABC. Item relatado pelo professor 44 

Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão, foi sugerida a formação de uma comissão com a 45 

seguinte composição: o professor João Ricardo Sato representando a área de Cognição, o professor Alexei 46 

Magalhães Veneziani representando a área de Matemática e o professor Fabrício Olivetti de França 47 

representando a área de Computação. Essa composição foi colocada em votação e aprovada por 48 

unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença 49 

de todos e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e quatro minutos. Assim, para constar, eu, 50 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 51 
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