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Ata nº 07/2014/CMCC 

 

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

treze de agosto 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 Igor Leite Freire, a professora Maria de Lourdes 6 

Merlini Giuliani, a professora Virgínia Cardia Cardoso e o professor Harlen Costa Batagelo; a 7 

representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Elaine Konno 8 

Rocha e o representante dos discentes de graduação o aluno Felipe Anchieta Santos Costa. 9 

Ausência justificada da professora Itana Stiubiener e da sua suplente a professora Debora Maria 10 

Rossi Medeiros. Ausência injustificada do professor André Guilherme Ribeiro Balan e da sua 11 

suplente a professora Ana Carolina Boero. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro 12 

Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: O professor Edson Pinheiro Pimentel deu as boas 13 

vindas ao novo representante discente de graduação. O professor Edson Pinheiro Pimentel 14 

informou que havia ocorrido há pouco a visita dos avaliadores do MEC para reconhecimento dos 15 

cursos de bacharelado interdisciplinar no campus de São Bernardo do Campo e que os 16 

avaliadores fizeram comentários sobre a baixa adesão dos docentes da Universidade na reunião 17 

aberta dos docentes com os avaliadores e sugeriu que os docentes ficassem mais atentos a isso 18 

para não ocorrer o mesmo nas futuras visitas para reconhecimento de curso. Não havendo mais 19 

nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O único 20 

item a ser discutido foi: Parecer a respeito do pedido de redistribuição do professor Thadeu 21 

Alves Senne para a UFABC. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após leitura 22 

do parecer da Comissão, que condicionava a aprovação da redistribuição do requisitante à sua 23 

aprovação em concurso na UFABC e pequena discussão, o item foi colocado em votação e 24 

aprovado por unanimidade. Após isso, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do 25 

EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: Mudança da data do afastamento para 26 
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realização de pós-doutoramento do professor Celso Chikahiro Nishi. Item relatado pelo professor 27 

Edson Pinheiro Pimentel. Após leitura do documento apresentado pelo proponente, o professor 28 

Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua promoção à Ordem do dia por se tratar apenas de um 29 

ajuste na data de forma que o docente pudesse gozar suas férias antes de se afastar. Proposta 30 

aprovada por unanimidade. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em 31 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item intitulado Proposta de revisão do projeto 32 

pedagógico do Bacharelado em Neurociência foi retirado de pauta a pedido da proponente, a 33 

professora Paula Ayako Tiba. Após isso, o item Discussão sobre ações conjuntas do Centro 34 

diante da falta de estrutura para receber alunos portadores de necessidades especiais foi retirado 35 

de pauta a pedido da proponente, a professora Ruth Ferreira Santos-Galduróz. O próximo item a 36 

ser discutido foi: Discussão sobre a figura do Coordenador de Laboratório. Item relatado pelo 37 

professor Igor Leite Freire. Após discussão, o Conselho colocou em votação e aprovou por 38 

unanimidade a formação da seguinte Comissão para fazer um estudo sobre o assunto: Jesús 39 

Pascual Mena Chalco, Antonio Cândido Faleiros e Rodrigo de Alencar Hausen, sob a 40 

presidência do primeiro. Esta Comissão terá um prazo de 60 dias a contar da data da publicação 41 

da portaria que a nomeia para apresentar um parecer. O próximo item intitulado Revisão da 42 

Resolução ConCMCC n° 12, de 16 de abril de 2014 foi retirado de pauta a pedido do relator, o 43 

professor Edson Pinheiro Pimentel. Após isso, o último item a ser discutido foi: Discussão sobre 44 

questões relacionadas ao Conselho de Centro pela Resolução Consuni nº 83: atribuição de 45 

créditos em disciplinas ministradas por pesquisadores de pós-doutorado e aprovação de 46 

solicitações de pedidos de afiliação ao Programa de Pesquisador Doutor Colaborador (PDC). 47 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, o professor Igor 48 

Leite Freire sugeriu que fosse enviada uma Comunicação Interna à Pró-Reitoria de Pesquisa 49 

solicitando informações sobre quais os procedimentos para aprovação de pedidos de afiliação ao 50 

Programa de Pesquisador Doutor Colaborador no âmbito do CMCC e uma relação atualizada de 51 

pesquisadores colaboradores vinculados ao CMCC. O professor Edson Pinheiro Pimentel 52 

informou que orientará os coordenadores de curso do Centro para eles fiquem atentos a essa 53 

questão de atribuição de créditos de disciplinas ministradas por pesquisadores de pós-54 

doutoramento estar vinculada à afiliação dos mesmos no Programa de PDC. Não havendo mais 55 
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nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a 56 

reunião às quinze horas e cinquenta minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 57 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 58 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


