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Ata nº 08/2014/CMCC 

 

Ata da oitava reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e onze minutos do dia 1 

três de setembro 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 e o professor Antonio Cândido Faleiros; a representante dos servidores técnico-8 

administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak; o representante dos discentes de 9 

graduação o aluno Felipe Anchieta dos Santos Costa. Ausência justificada da professora Itana 10 

Stiubiener e da sua suplente a professora Debora Maria Rossi Medeiros. Dando início à reunião, 11 

o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: O professor Edson 12 

Pinheiro Pimentel fez um relato sobre o ocorrido na reunião do ConsUni realizada no dia 19 de 13 

agosto de 2014, em que as propostas de criação dos cursos de Bacharelado em Estatística e em 14 

Engenharia da Computação feitas por docentes do CMCC constavam como pauta única e o 15 

ConsUni deveria deliberar sobre a criação ou não de Grupos de Trabalho para o aprofundamento 16 

das propostas, porém, como após votação o ConsUni optou por não criar os Grupos de Trabalho 17 

e aguardar a realização do Simpósio de Novos Cursos para realizar uma nova reunião 18 

extraordinária em que todos os cursos propostos seriam discutidos, os proponentes dos cursos 19 

optaram por não fazer a apresentação das propostas, uma vez que elas não seriam objeto de 20 

votação.  No próximo informe o professor Edson Pinheiro Pimentel relatou que recebeu uma CI 21 

da Reitoria informando os docentes do CMCC que teriam direito à redução de carga didática 22 

com base na resolução ConsEPE nº 177, a saber: o professor Jefferson Cassiano, o professor 23 

Carlos Alberto Kamienski, a professor a Debora Maria Rossi de Medeiros e a professora Raquel 24 

Vecchio Fornari. Porém, como não foi informado o cargo, o setor, e para os docentes 25 

enquadrados no 1º parágrafo, o motivo do enquadramento dos mesmos, o professor Edson 26 

Pinheiro Pimentel informou que solicitou essas informações para a Reitoria e as trará para 27 
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ciência do Conselho na próxima reunião. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 28 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata 29 

da 5ª reunião ordinária, realizada em 04 de junho de 2014. Item relatado pela servidora Patrícia 30 

Dias dos Santos. Como não houve nenhuma sugestão de alteração, o item foi colocado em 31 

votação e aprovado com três abstenções. O próximo item a ser discutido foi: Ata da 6ª reunião 32 

ordinária, realizada em 02 de julho de 2014. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos 33 

Santos. Como não houve nenhuma sugestão de alteração, o item foi colocado em votação e 34 

aprovado com quatro abstenções. O item Relatório final de estágio probatório da professora 35 

Raquel Vecchio Fornari foi retirado de pauta a pedido do relator, o professor Edson Pinheiro 36 

Pimentel, pois a Comissão não encaminhou o parecer antes da reunião. Após isso, iniciou-se a 37 

discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: 38 

Formação de Comissão de Estágio Probatório dos professores André Luiz Brandão, Claudinei 39 

Eduardo Biazoli Junior, Cristiane Maria Sato, Denise Hideko Goya, Diogo Santana Martins, 40 

Evonir Albrecht, Fábio Marques Simões de Souza, Fernando Teubl Ferreira, Francisco José 41 

Brabo Bezerra, Juliana Militão da Silva Berbert, Marcus Antonio Mendonça Marrocos, Monael 42 

Pinheiro Ribeiro e Vivilí Maria Silva Gomes. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 43 

Pimentel. A professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani observou que os professores 44 

Francisco José Brabo Bezerra e Vivilí Maria Silva Gomes já estavam em exercício há pouco 45 

mais de um ano, ao que a servidora Patrícia Dias dos Santos respondeu que por um engano seu, 46 

ela acabou aguardando a entrada dos demais docentes para formar as Comissões num momento 47 

só, mas que já havia se desculpado, notificado os referidos docentes do ocorrido e solicitado que 48 

eles já iniciassem a confecção do relatório do primeiro ano de atividades. O professor Igor Leite 49 

Freire disse que em sua opinião não deveriam ser formadas comissões para estes docentes, pois 50 

houve uma falha de processo e sob o ponto de vista legal já havia passado o prazo de avaliação 51 

do primeiro relatório. A servidora Karine Zemczak defendeu que como deveriam ser entregues 52 

três relatórios, e somente no primeiro relatório houve esse problema, então que as Comissões 53 

deveriam ser formadas e que eles deveriam passar pelo mesmo processo dos demais. A 54 

professora Virgínia Cardia Cardoso perguntou como era feita a indicação das Comissões ao que 55 

a servidora Patrícia Dias dos Santos respondeu que era feita pelo ex-diretor, mas que à pedido 56 
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de um dos Conselheiros em reunião ocorrida no início do ano, ela voltou a colocar a nomeação 57 

das Comissões na pauta do Conselho. A servidora Patrícia Dias dos Santos acrescentou que os 58 

únicos critérios utilizados para a nomeação das Comissões eram que os membros deveriam ser 59 

estáveis e lotados no CMCC. O professor Edson Pinheiro Pimentel disse que a servidora Patrícia 60 

Dias dos Santos havia feito um histórico com as nomeações anteriores e sugerido que docentes 61 

lotados no Centro antes do ano de 2009 não fossem indicados, pois eles já haviam participado de 62 

um grande número de Comissões e atualmente havia um número considerável de docentes 63 

estáveis que nunca haviam participado de Comissões e poderiam ser indicados. O professor 64 

Edson Pinheiro Pimentel reconheceu que houve uma falha e que a Direção estará mais atenta 65 

para que essa situação volte a ocorrer. Após pequena discussão, ele propôs dois 66 

encaminhamentos: (i) que as Comissões fossem formadas a partir de sugestões do Conselho e (ii) 67 

que a formação das Comissões fosse delegada à Diretoria do Centro observando os critérios já 68 

citados pela servidora Patrícia Dias dos Santos e consultar a banca sobre se eles têm algum 69 

impedimento em avaliar os docentes indicados. Após votação, a segunda proposta foi aprovada 70 

por unanimidade com uma abstenção. O professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou que fosse 71 

registrado em ata que mesmo que seja necessária a aprovação de inúmeras Comissões ao longo 72 

do ano, a Direção evitará que ocorra novamente o episódio de nomear quaisquer Comissões 73 

depois de cumprido o prazo de doze meses de exercício dos futuros docentes do Centro. O 74 

próximo item a ser discutido foi: Atribuição de Créditos a Docentes em disciplinas ministradas 75 

por pesquisadores de pós-doutoramento. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 76 

Após rápida explanação, o professor Edson Pinheiro Pimentel, dividiu o seu relato em duas 77 

partes: Na primeira parte ele apresentou a questão referente ao parágrafo único do artigo 3º da 78 

resolução ConsUni nº 83, segundo o qual “Todas as responsabilidades e atividades atribuídas 79 

nesta Resolução ao Conselho do Centro poderão, ao critério deste Conselho, ser atribuídas a uma 80 

Comissão específica, criada pelo Conselho para fins de acompanhamento do PDC” e sugeriu que 81 

a análise dos pedidos de Pesquisadores Colaboradores e Pesquisadores Doutores Colaboradores 82 

poderiam ser delegadas à Comissão de Pesquisa do Centro. O professor Igor Leite Freire 83 

defendeu a delegação à Comissão de Pesquisa a partir desta reunião e justificou o seu 84 

posicionamento. O professor Edson Pinheiro Pimentel observou que desconhecia a referida 85 
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resolução e que já havia assinado alguns relatórios e que somente um pedido de afiliação de 86 

Pesquisador Doutor Colaborador havia sido submetido anteriormente ao Conselho na gestão do 87 

professor Valdecir Marvulle a pedido do orientador, o professor Ronaldo Cristiano Prati. A 88 

professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani observou que era preciso analisar se essa nova 89 

atividade não iria aumentar consideravelmente a carga de trabalho da Comissão de Pesquisa ao 90 

que o professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu que essa atribuição poderia ser revista caso a 91 

Comissão apontasse que isso estaria afetando o ritmo de trabalho. Após pequena discussão, o 92 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do item à ordem do dia, a qual após 93 

votação foi aprovada por unanimidade. Após isso, foi colocada em votação a delegação do 94 

acompanhamento do PDC para a Comissão de Pesquisa do CMCC, a qual foi aprovada por 95 

unanimidade. O Conselho também deliberou que conforme sugerido pelos Conselheiros, essa 96 

questão deverá ser reavaliada caso a Comissão de Pesquisa identifique uma possível sobrecarga 97 

em seu ritmo de trabalho. Na segunda parte o professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou a 98 

questão referente à atribuição de 40% dos créditos para dois professores do CMCC relativos a 99 

aulas ministradas por pós-doutores vinculados aos mesmos, mas que no momento em que 100 

ministraram estas aulas não estavam cadastrados no Programa Pesquisador Doutor Colaborador. 101 

Ele informou que os casos a serem discutidos eram: no segundo quadrimestre de 2013 os 102 

créditos referentes a aulas ministradas pelos dois pós-doutores sob a orientação do professor 103 

Dmitry Vasilevich e no segundo quadrimestre de 2014 os créditos referentes a aulas ministradas 104 

pelo pós-doutor sob a orientação do professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira. Ele 105 

lembrou que essa questão começou a ser discutida na reunião anterior e que os Conselheiros lhe 106 

solicitaram alguns levantamentos, a saber: (i) verificar se os pós-doutores vinculados aos 107 

referidos docentes estavam cadastrados no Programa Pesquisador Doutor Colaborador. Após 108 

consultar a Pró-Reitoria de Pesquisa ele constatou que os docentes estavam cadastrados apenas 109 

como pós-doutores. (ii) questionar a posição da Pró-Reitoria de Pesquisa sobre a existência de 110 

dois tipos de cadastros para pós-doutores. Após consulta, ele obteve uma resposta informal de 111 

que há a disposição da referida Pró-Reitoria de futuramente rever as resoluções que tratam do 112 

assunto e unificar os cadastros. (iii) solicitar orientações sobre qual o fluxo a ser seguido para 113 

realizar os cadastros. Ele informou que ainda não havia recebido uma resposta da Pró-Reitoria. O 114 
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professor Edson Pinheiro Pimentel propôs o seguinte encaminhamento: seguir a atribuição de 115 

40% dos créditos aos orientadores conforme o que é estabelecido na resolução ConsUni nº 83 116 

apenas para os dois casos em discussão e orientar os coordenadores de curso do Centro sobre a 117 

existência da referida resolução e da necessidade de verificar no momento da atribuição de 118 

créditos para pós-doutores se eles estão cadastrados no Programa Pesquisador Doutor 119 

Colaborador. Ele também observou sobre a importância de haver alguma regulação interna do 120 

Centro, sob a forma de resolução, de forma a evitar possíveis abusos como a atribuição excessiva 121 

de aulas para pós-doutores. O professor Igor Leite Freire leu o 6º inciso do 6º parágrafo do 122 

artigo 117 da lei 8.112 que proíbe que os servidores federais “cometer a pessoa estranha à 123 

repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua 124 

responsabilidade ou de seu subordinado” e defendeu que atribuir os créditos aos docentes por 125 

aulas ministradas por pós-doutores não cadastrados no Programa Pesquisador Doutor 126 

Colaborador era ilegal. Ele posteriormente solicitou que constasse em ata a leitura deste artigo e 127 

que ele divergia do encaminhamento apresentado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e 128 

considerava que caso este fosse aprovado o Conselho estaria cometendo uma heterodoxia. Após 129 

pequena discussão, o encaminhamento do professor Edson Pinheiro Pimentel de inspirando-se 130 

na referida resolução do ConsUni mas não estando vinculado a ela, atribuir o percentual de 40% 131 

para os professores Dmitry Vasilevich e Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, o que resultaria 132 

num total de 3,2 créditos para o primeiro e 1,6 créditos para o segundo, levando-se em conta que 133 

100% destes créditos foram atribuídos ao Centro foi colocado em votação e aprovada com o voto 134 

contrário do professor Igor Leite Freire. O professor Edson Pinheiro Pimentel se comprometeu a 135 

trazer uma proposta de regulação de atribuição de créditos para pós-doutores na próxima reunião 136 

do Conselho. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a 137 

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e dois minutos. Assim, para 138 

constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 139 
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