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Ata nº 03/2015/CMCC 

 

Ata da terceira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e doze minutos do dia 1 

um de abril de dois mil e quinze, 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, dos representantes dos 5 

servidores docentes do Centro, a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz, a professora 6 

Virgínia Cardia Cardoso, a professora Itana Stiubiener, a professora Maria de Lourdes Merlini 7 

Giuliani, o professor André Guilherme Ribeiro Balan e o professor Antonio Cândido Faleiros; a 8 

representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak; o 9 

representante dos discentes de graduação o aluno Rafael Ribeiro Gomes da Silva. Dando início à 10 

reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I O professor 11 

Edson Pinheiro Pimentel leu a Portaria CMCC 14/2015, a qual delega a análise das solicitações 12 

de cadastro nos programas Pesquisador Colaborador e Pesquisador Doutor Colaborador à 13 

Comissão de Pesquisa do CMCC e relembrou que essa responsabilidade já havia sido delegada 14 

pelo ConCMCC à Comissão de Pesquisa em setembro de 2014 e que a publicação da Portaria era 15 

apenas para reforçar a decisão, a qual constava anteriormente apenas na ata da reunião. II O 16 

professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o Centro tem direito a 150 vagas, das quais 122 17 

já foram preenchidas com a seguinte distribuição: 52 professores na área de Matemática, 7 18 

professores na área de Ensino, 45 professores na área de Ciência da Computação, 16 professores 19 

na área de Cognição e 2 professores da Universidade Aberta do Brasil. Além disso, o CMCC 20 

também conta com 7 professores visitantes, nas seguintes áreas: 3 na área de Matemática, 3 na 21 

área de Computação e 1 na área de Cognição. Sendo assim, ainda há 28 vagas do Centro a serem 22 

preenchidas, além de 2 vagas da Universidade Aberta do Brasil. O professor Edson Pinheiro 23 

Pimentel esclareceu que para decidir como preencher estas vagas remanescentes será feito um 24 

estudo da percentagem de disciplinas ministradas por docentes do CMCC dentro e fora do 25 

âmbito do Centro. III A professora Ruth Ferreira Santos Galduróz externou a sua preocupação 26 

com o grande número de Comissões e Grupos de Trabalho aos qual a área de Licenciatura em 27 
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Matemática que conta atualmente com apenas 7 docentes tem de indicar representantes, o que 28 

acaba sobrecarregando os mesmos. O professor Edson Pinheiro Pimentel respondeu que entende 29 

a preocupação da professora Ruth Ferreira Santos Galduróz, mas que o risco da área não indicar 30 

nenhum nome seria o de ficar sem representação e sugeriu que o grupo da Licenciatura continue 31 

sendo consultado, mas que verifique a disponibilidade de cada membro para decidir se farão 32 

indicações ou não. IV A professora Itana Stiubiener comentou a indicação do professor Igor 33 

Leite Freire como Pró-Reitor Adjunto de Pesquisa e relembrou uma discussão ocorrida no início 34 

do ano passado sobre a representatividade do CMCC nos cargos de Direção subordinados à 35 

Reitoria. V A servidora Patrícia Dias dos Santos informou que foi criada uma nova lista de e-36 

mails para uso do Conselho de Centro. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 37 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: 38 

Relatórios finais de estágio probatório dos docentes André Mascioli Cravo, Marcelo Salvador 39 

Caetano e Sandra Maria Zapata Yepes. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel 40 

que leu os pareceres da Comissão de cada avaliado. Como não houve nenhuma manifestação, os 41 

pareceres foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. O próximo item a ser 42 

discutido foi: Solicitação de pedido de afastamento internacional para realização de pós-43 

doutoramento da docente Gordana Manic. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel 44 

que lembrou que a resolução que normatizava afastamentos internacionais estava suspensa e que 45 

no momento o Grupo de Trabalho indicado na reunião anterior do Conselho ainda estava 46 

analisando a referida resolução e entregaria o parecer em breve. Após votação este item foi 47 

promovido para a Ordem do Dia com quatro votos favoráveis. O item então foi discutido e foi 48 

colocada em votação e aprovada por unanimidade a seguinte deliberação: aprovar o pedido da 49 

professora Gordana Manic condicionado à anteposição de 50% dos créditos antes de 50 

afastamento. Caso uma nova resolução seja aprovada em reuniões posteriores e a docente 51 

verifique que ela lhe é mais favorável, a mesma poderá solicitar que a resolução seja aplicada no 52 

seu caso. O próximo item a ser discutido foi: Revisão do projeto pedagógico do BNC. Item 53 

relatado pela professora Paula Ayako Tiba que mostrou as mudanças em relação ao projeto 54 

anterior e explicou o que motivou a revisão. Após discussão, o professor Edson Pinheiro 55 

Pimentel solicitou que este item fosse promovido para a Ordem do Dia, o que foi aprovado por 56 
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unanimidade após votação. Como não houve mais nenhuma manifestação, item foi colocado em 57 

votação e aprovado por unanimidade com a condição de que caso fossem feitas alterações no 58 

texto que as mesmas fossem informadas ao Conselho. O próximo item a ser discutido foi: 59 

Indicação dos nomes dos responsáveis pelos laboratórios de pesquisa do Bloco L. Item relatado 60 

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que informou que a indicação dos responsáveis havia 61 

sido solicitada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e que ele optou por indicar os seguintes 62 

representantes para cada grande área do Centro: professor Ronaldo Cristiano Prati representando 63 

a área de Computação, professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira representando a área de 64 

Matemática, professor Francisco José Brabo Bezerra representando a área de Ensino em 65 

Matemática e professor Peter Maurici Erna Claessens representando a área Cognição. O 66 

professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção do item à Ordem do Dia e logo em 67 

seguida colocou o item em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 68 

discutido foi: Solicitação de abertura de processos seletivos na área de Matemática: 2 vagas para 69 

professor visitante na área de matemática pura e 2 vagas para professor visitante na área de 70 

matemática aplicada. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que solicitou a sua 71 

aprovação visto que os processos seletivos já tinham sido aprovados pela plenária do curso de 72 

Bacharelado em Matemática e sido discutidos em reuniões anteriores do Conselho. Como não 73 

houve nenhuma manifestação, os pareceres foram colocados em votação e aprovados por 74 

unanimidade. Após isso, constatou-se que todos dos itens contraentes do EXPEDIENTE foram 75 

promovidos à Ordem do Dia e não havia nada a ser discutido. Não havendo mais nenhum 76 

assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 77 

quinze horas e cinquenta e sete minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 78 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 79 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


