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Ata nº 09/2014/CMCC 

 

Ata da nona reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e oito minutos do dia 1 

oito de outubro 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 dos 4 

representantes dos servidores docentes do Centro a professora Ana Carolina Boero, a professora 5 

Ruth Ferreira Santos Galduróz, a professora Virgínia Cardia Cardoso, a professora Ruth 6 

Ferreira Santos Galduróz, a professora Debora Maria Rossi Medeiros e o professor Antonio 7 

Cândido Faleiros; a representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a 8 

servidora Elaine Konno Rocha; o representante dos discentes de graduação o aluno Felipe 9 

Anchieta dos Santos Costa. Ausências justificadas do vice-presidente deste Conselho, o 10 

professor Marcelo Bussotti Reyes e da professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani e do seu 11 

suplente o professor Ronaldo Cristiano Prati. Dando início à reunião, o professor Edson 12 

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

informou que recebeu um pedido de credenciamento para o Programa de Pesquisador 14 

Colaborador e um pedido de credenciamento para o Programa de Pesquisador Doutor 15 

Colaborador e que iria encaminhar os mesmos para a análise da Comissão de Pesquisa do CMCC 16 

conforme decidido pelo ConMCC na reunião anterior. O professor Edson Pinheiro Pimentel 17 

informou que nos dias 13 e 14 de outubro de 2014 ocorrerá o I Simpósio de Divulgação 18 

Científica do Grande ABC. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o pedido de 19 

redistribuição do professor Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro para o CMCC foi aprovado 20 

pelo ConsUni em reunião realizada em 30 de setembro de 2014. O professor Edson Pinheiro 21 

Pimentel leu a CI Reitoria 77/2014, a qual informava o percentual de redução de carga didática e 22 

o motivo do enquadramento dos professores Carlos Alberto Kamienski, Jeferson Cassiano, 23 

Debora Maria Rossi de Medeiros e Raquel Vecchio Fornari. O professor Edson Pinheiro 24 

Pimentel leu a carta de renúncia do professor Igor Leite Freire como representante titular do 25 

ConCMCC e como presidente da Comissão de Pesquisa do CMCC. Não havendo mais nenhum 26 
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informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a 27 

ser discutido foi: Ata da 7ª reunião ordinária, realizada em 13 de agosto de 2014. Item relatado 28 

pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma sugestão de alteração, o item 29 

foi colocado em votação e aprovado com três abstenções. O próximo item a ser discutido foi: 30 

Pareceres referentes aos relatórios finais de estágio probatório dos professores Raquel Vecchio 31 

Fornari, Ana Carolina Boero e Maurício Richartz. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 32 

Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, os pareceres das Comissões foram colocados 33 

em votação e aprovados por unanimidade. Após isso, iniciou-se a discussão dos assuntos 34 

constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: Edital para contratação de 35 

professor visitante na área de língua inglesa. Item relatado pelo professor Carlos Alberto 36 

Kamienski que justificou a sua inclusão na pauta do Conselho porque segundo uma resolução do 37 

ConsEPE as solicitações de abertura de processo seletivo para professores visitantes deveriam 38 

ser analisadas previamente por um dos três Conselhos de Centro, antes de serem remetidas para a 39 

Reitoria. Após pequena discussão, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do 40 

item à ordem do dia por considerar que já havia condições de o item ser votado, o que após 41 

votação, foi aprovado por unanimidade. Após ter tido a sua promoção aprovada, o item foi 42 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Análise 43 

dos autos do processo “Convênio a ser celebrado entre a UFABC, FINEP e Atech”. Item relatado 44 

pelo professor Guiou Kobayashi. Após rápida explanação do relator, houve um questionamento 45 

por parte de um dos Conselheiros sobre se houve um encerramento formal do projeto ao que o 46 

professor Guiou Kobayashi respondeu que o encerramento se deu com a entrega dos relatórios 47 

finais do projeto à Atech. O professor Edson Pinheiro Pimentel então sugeriu, e foi secundado 48 

por unanimidade pelo ConCMCC, que para auxiliar o Conselho na análise dos autos do processo 49 

o professor Guiou Kobayashi deverá solicitar uma declaração da Atech atestando que o projeto 50 

foi encerrado e que eles receberam os relatórios finais do mesmo. Após recebimento desta 51 

declaração, a Direção do Centro fará um despacho manifestando-se sobre a regularidade e 52 

conclusão do projeto, conforme solicitado pela Divisão de Convênios, não havendo a 53 

necessidade de este item votar a ser discutido no ConCMCC. O próximo item a ser discutido foi: 54 

Discussão sobre regulamentação de atribuição de aulas a Pós-Docs (Regulamentar ou não 55 
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Regulamentar, Criação de GT). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após 56 

pequena discussão, o Conselho acatou por unanimidade a sugestão do professor Edson Pinheiro 57 

Pimentel de que os Coordenadores dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura do CMCC serão 58 

alertados da possibilidade de atribuir aulas aos pesquisadores previamente cadastrados no 59 

Programa de Pesquisador Doutor Colaborador da UFABC e que quarenta por cento destes 60 

créditos deverão ser atribuídos a docentes do CMCC conforme Resolução ConsEPE nº 83. A 61 

relação dos pesquisadores que ministrarão as aulas, bem a como dos possíveis beneficiários 62 

destes créditos deverá ser enviada ao ConCMCC. Caso a Direção detecte posteriormente que 63 

houve um aumento considerável na atribuição de créditos a estes pesquisadores, o assunto 64 

voltará a ser discutido pelo ConCMCC. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o 65 

Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e 66 

três minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste 67 

Centro, lavrei a presente Ata. 68 
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