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Ata nº 10/2015/CMCC 

 

Ata da décima reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e vinte minutos do dia 1 

dezesseis de novembro de dois mil e quinze, na sala 312-2, localizada no terceiro andar da Torre 2 

2 do Bloco A do campus de Santo André da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião 3 

foi presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do vice-presidente 4 

deste Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes, dos representantes dos servidores docentes 5 

do Centro: o professor Valdecir Marvulle, o professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior, a 6 

professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, a professora Virginia Cardia Cardoso, a 7 

professora Itana Stiubiener, o professor Yossi Zana, a professora Silvia Cristina Dotta e da 8 

representante dos discentes de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita. Ausência justificada 9 

da professora Juliana Cristina Braga e do seu suplente o professor Harlen Costa Batagelo e 10 

ausência injustificada do representante dos docentes do CECS o professor Mario Alexandre 11 

Gazzio e do seu suplente o professor Celso Setsuo Kurashima. Dando início à reunião, o 12 

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

Pinheiro Pimentel fez um breve informe em relação ao tratamento das demandas de docentes 14 

apresentadas na reunião anterior do ConCMCC. II. O professor Yossi Zana solicitou a inclusão 15 

na pauta de um item intitulado “Diretrizes para Composição de Bancas de Concurso e de 16 

Processo seletivo”, o qual após votação foi aprovado por unanimidade como último item a ser 17 

discutido no Expediente. III. O professor Edson Pinheiro Pimentel leu mensagem encaminhada 18 

pelo professor Ercílio Carvalho da Silva solicitando a retirada de pauta ou não promoção à 19 

ordem do dia do item “Revisão do algoritmo de alocação de salas docentes no CMCC”. Após 20 

votação, decidiu-se por ampla maioria que o item permaneceria em pauta e seria discutido. Não 21 

havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO 22 

DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Aprovação do relatório final de estágio probatório do 23 

docente Wellington Vieira Assunção. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 24 

Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 25 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de concurso para contratação de 26 

professor adjunto na área de conhecimento de Neurociência, subáreas de 27 
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Neuropsicologia/Neurociência da Linguagem. Item relatado pelo professor Yossi Zana. Como 28 

não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 29 

Esgotados os assuntos constantes da Ordem do Dia, iniciou-se a discussão dos assuntos 30 

constantes do EXPEDIENTE. O primeiro item a ser discutido foi: Autorização para 31 

desenvolvimento de atividades esporádicas em projeto de extensão intitulado "Formação de 32 

Gestores Culturais para o Desenvolvimento do Sistema nacional de Cultura" - Evonir Albrecht. 33 

Item suspenso temporariamente pela ausência do relator, o professor Evonir Albrecht, que estava 34 

ministrando aula naquele momento. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação da ementa da 35 

disciplina "Neurociência e Educação. Item suspenso devido à ausência da relatora, a professora 36 

Maria Teresa Carthery Goulart. O próximo item a ser discutido foi: Revisão do algoritmo de 37 

alocação de salas docentes no CMCC. Item relatado pelos professores Marcelo Salvador 38 

Caetano e André Mascioli Cravo. Após discussão, foi decidido que o item seria mantido no 39 

Expediente e que os demandantes iriam consultar os demais docentes do Centro, fazer uma 40 

compilação com as respostas apresentadas e elaborar uma proposta a ser submetida à apreciação 41 

do Conselho na próxima reunião. O próximo item a ser discutido foi: Duplicação de vagas de 42 

concurso para professores adjuntos na área de Matemática - edital 029. Item relatado pelo 43 

professor Alexei Magalhães Veneziani. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem 44 

do Dia, como não houve nenhuma manifestação ele foi colocado em votação e aprovado por 45 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Duplicação de vagas de concurso para 46 

professores adjuntos na área de Matemática - edital 028. Item relatado pelo professor Alexei 47 

Magalhães Veneziani. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia. O 48 

professor Yossi Zana sugeriu que as Coordenações de Graduação de Pós-Graduação da área de 49 

Matemática dessem um parecer sobre o interesse na contração do candidato aprovado cuja 50 

contração não foi recomendada pela Banca do concurso o qual deverá ser encaminhado para 51 

auxiliar a discussão do assunto na Comissão de Vagas. O professor Marcelo Bussotti Reyes 52 

sugeriu que fosse solicitado o detalhamento das notas para a Sugepe e um parecer 53 

circunstanciado dos membros internos da Banca sobre o candidato e se eles consideravam 54 

interessante que ele fosse aprovado. O professor Yossi Zana sugeriu o encaminhamento de que o 55 

item fosse mantido na Ordem do Dia até que se obtivessem as informações sobre as notas dos 56 
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candidatos e o parecer da Banca, o que após votação foi negado por ampla maioria. Como não 57 

houve mais nenhuma manifestação foi votado o encaminhamento sugerido pela Mesa de que o 58 

item fosse colocado em votação e encaminhado para a Comissão de Vagas, o que foi aprovado 59 

com quatro votos favoráveis e três abstenções. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de 60 

concurso para contratação de professor adjunto na área de conhecimento de Matemática Pura. 61 

Item relatado pelo professor Alexei Magalhães Veneziani. Após pequena discussão, o item foi 62 

promovido à Ordem do Dia. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em 63 

votação e aprovado por unanimidade com as seguintes alterações: o Conteúdo Programático será 64 

reescrito sob a forma de tópicos de forma que a Banca possa escolher quais serão abordados. A 65 

professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani se prontificou a auxiliar na nova redação, a qual 66 

deverá ser enviada para apreciação dos Conselheiros através de mensagem eletrônica. O próximo 67 

item a ser discutido foi: Abertura de concurso para contratação de professor adjunto na área de 68 

conhecimento de Matemática Aplicada. Item relatado pelo professor Alexei Magalhães 69 

Veneziani. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia. Como não houve 70 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com as 71 

seguintes alterações: as subáreas da Prova Didática deverão ser modificadas a fim de deixar o 72 

conteúdo mais equânime em cada subárea. O próximo item a ser discutido foi: Autorização para 73 

desenvolvimento de atividades esporádicas em projeto de extensão intitulado "Formação de 74 

Gestores Culturais para o Desenvolvimento do Sistema nacional de Cultura" - Evonir Albrecht. 75 

Item relatado pelo professor Evonir Albrecht. Após pequena discussão, o item foi promovido à 76 

Ordem do Dia. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e 77 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de processo seletivo 78 

para professor visitante na área de Libras. Item relatado pela professora Virgínia Cardia 79 

Cardoso. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia. Como não houve 80 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo 81 

item a ser discutido foi: Relatório de atividades de pós-doutoramento do professor Edson Ryoji 82 

Okamoto Iwaki. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, 83 

o item foi promovido à Ordem do Dia. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 84 

colocado em votação e aprovado por unanimidade com a seguinte ressalva: a pedido da 85 
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professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani será solicitado que o professor apresente os 86 

anexos de itens do relatório faltantes. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação do 87 

Calendário ConCMCC 2016. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após 88 

pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia. Como não houve nenhuma 89 

manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a 90 

ser discutido foi: Aprovação do ad referendum das Portarias CMCC 43 a 46. Item relatado pelo 91 

professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do 92 

Dia. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 93 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação do ad referendum que autoriza a 94 

participação do professor Jerônimo Cordoni Pellegrini como Coordenador bem como o mérito 95 

do projeto “Apoio ao Desenvolvimento Colaborativo de Softwares Culturais Livres. Item 96 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que solicitou a sua inclusão extraordinária na 97 

pauta, o que após votação foi aprovado por unanimidade. Após pequena discussão, o item foi 98 

promovido à Ordem do Dia. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em 99 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Regulamentação do 100 

artigo 3º da Resolução ConCMCC nº 11 de 12 de agosto de 2013 que "Regulamenta as normas 101 

para análise de processos de redistribuição para o CMCC". Item relatado pelo professor Edson 102 

Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia. Como não 103 

houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 104 

Solicitou-se que constasse em ata que a partir daquele momento o Conselho estava autorizando a 105 

Comissão de Análise de Processos de Redistribuição a analisar os pedidos de redistribuição e 106 

elaborar um parecer para auxiliar na decisão do Conselho antes de os pedidos serem colocados 107 

em pauta. A Comissão também deverá avaliar se os critérios mínimos constantes do artigo 7º da 108 

Resolução são adequados e em caso negativo propor a flexibilização dos mesmos. O próximo 109 

item a ser discutido foi: Análise da solicitação de redistribuição do professor Anderson Leonardo 110 

Sanches da UFRB para a UFABC. Retirado de pauta devido à decisão aprovada no item anterior. 111 

O próximo item a ser discutido foi: Estabelecimento de carga didática para o ano de 2016 para 112 

fins de planejamento do docente. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após 113 

pequena discussão, chegou-se ao consenso de que seria adotada a carga didática de vinte créditos 114 
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por docente no CMCC e que se a carga executada fosse inferior ao previsto, a mesma seria 115 

recalculada e os créditos excedentes devidamente distribuídos para quem ministrou créditos a 116 

mais. O próximo item a ser discutido foi: Diretrizes para Composição de Bancas de Concurso e 117 

de Processo seletivo. Item relatado pelo professor Yossi Zana. Após pequena discussão optou-se 118 

por manter o item no Expediente e o relator ficou encarregado de realizar um estudo e apresentar 119 

uma proposta na próxima reunião do Conselho. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o 120 

Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezoito horas e onze 121 

minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, 122 

lavrei a presente Ata. 123 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 
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Diretor do CMCC 


