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Ata nº 11/2015/CMCC 

 

Ata da décima primeira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dezesseis 1 

minutos do dia nove de dezembro de dois mil e quinze, na sala Aquinor, localizada no piso térreo 2 

do Bloco Delta do campus São Bernardo do Campo 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, dos representantes dos 5 

servidores docentes do Centro: o professor Valdecir Marvulle, o professor Claudinei Eduardo 6 

Biazoli Junior, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, a professora Ruth Ferreira 7 

Santos Galduróz, a professora Debora Maria Rossi de Medeiros e da representante dos discentes 8 

de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita. Ausência justificada da professora Juliana 9 

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

Cristina Dota e do seu suplente o professor Luiz Carlos Rozante e ausência injustificada do 11 

professor Yossi Zana e do seu suplente Franscico de Assis Zampirolli e do representante dos 12 

docentes do CECS o professor Mario Alexandre Gazzio e do seu suplente o professor Celso 13 

Setsuo Kurashima. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a 14 

SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o item 15 

“Revisão de Normas para distribuição e redistribuição de vagas abertas em salas de docente” 16 

constante do Expediente na reunião anterior não havia sido colocado em pauta nesta reunião, 17 

pois ainda estava em estudo e a discussão ainda seria amadurecida e elaborada uma proposta 18 

estruturada que será apresentada ao CMCC antes do item voltar a ser discutido no Conselho. II. 19 

O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o item “Diretrizes para Composição de 20 

Bancas de Concurso e de Processo seletivo” constante do Expediente na reunião anterior não 21 

havia sido colocado em pauta nesta reunião, pois ele considerava necessária uma reunião com os 22 

coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação e a elaboração de uma proposta 23 

estruturada que será apresentada ao CMCC antes de o item voltar a ser discutido no Conselho. 24 

III. O professor Marcelo Bussotti Reyes fez um breve relato sobre o orçamento do CMCC para o 25 

exercício de 2016, em que repetindo a situação do exercício de 2015, não haverá verba de 26 

investimento para o Centro. IV. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que a Comissão 27 
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de Vagas aprovou a expansão de vagas dos editais da Matemática 028/2015 e 029/2015, porém 28 

apenas para três vagas cada e que o edital 029/2015 que previa a expansão para uma quarta vaga 29 

será novamente discutido na próxima reunião da Comissão de Vagas e que ele acreditava que 30 

essa expansão seria aprovada. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos 31 

assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro item a ser discutido foi: Solicitação do 32 

professor Cristian Favio Coletti de afastamento internacional para realização de pós-33 

doutoramento. Item relatado pelo demandante o professor Cristian Favio Coletti. Após pequena 34 

discussão, o item foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a 35 

ser discutido foi: Solicitação da professora Sandra Maria Zapata Yepes de afastamento 36 

internacional para realização de pós-doutoramento. Item relatado pelo conjugue da demandante o 37 

professor Cristian Favio Coletti. Após pequena discussão, o item foi promovido à ordem do dia 38 

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatório de atividades de pós-39 

doutoramento da professora Karla Vittori. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 40 

Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do dia e aprovado por 41 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Parecer da Comissão de Redistribuição sobre 42 

pedido do professor Cháriston André Dal Belo. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 43 

Pimentel que leu o parecer da Comissão. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 44 

promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. Após isso, o professor Edson Pinheiro 45 

Pimentel solicitou a inclusão extraordinária na pauta do item “Aprovação da ementa da 46 

disciplina "Neurociência e Educação”, o qual já constava da pauta da reunião anterior. Após 47 

votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez uma 48 

breve leitura do anexo do item encaminhado pela demandante, a professora Maria Teresa 49 

Carthery-Goulart. Após pequena discussão, o item foi promovido à ordem do dia. Como não 50 

houve manifestação, o item foi aprovado por unanimidade com as seguintes recomendações: que 51 

a carga horária sugerida pela demandante fosse estendida para trinta e seis horas, com fins de 52 

facilitar a atribuição de créditos e que as demandantes as professoras Paula Ayako Tiba e Maria 53 

Teresa Carthery-Goulart e conversassem com as Coordenações dos Cursos de Licenciaturas 54 

com fins de otimizar as ofertas de disciplinas para evitar replicações de conteúdos em diferentes 55 

disciplinas. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a 56 
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presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e oito minutos. Assim, para constar, eu, 57 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 58 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


