
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC 

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC. 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP. 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7953 

patricia.santos@ufabc.edu.br 

 

Ata nº 04/2015/CMCC 

 

Ata da quarta reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e quinze minutos do 1 

dia seis de maio 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 Itana 6 

Stiubiener, o professor Ronaldo Cristiano Prati e o professor Antonio Cândido Faleiros e do 7 

representante dos discentes de graduação o aluno Felipe Anchieta Santos Costa. Ausência 8 

justificada do professor André Guilherme Ribeiro Balan e da sua suplente a professora Ana 9 

Carolina Boero e ausência injustificada da representante dos servidores técnico-administrativos 10 

deste Centro a servidora Karine Zemczak e da sua suplente a servidora Elaine Konno Rocha. 11 

Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE 12 

INFORMES: O professor Edson Pinheiro Pimentel fez um breve relato sobre a distribuição de 13 

vagas de docentes na Universidade que era de 740 vagas no total, sendo 150 vagas do CMCC, 14 

mas que com a revisão da metodologia de alocação de vagas aos Centros tendo em vista que em 15 

2011 os coeficientes de comprometimento nas disciplinas foram subestimados, estas vagas 16 

seriam revistos e o número de docentes do CMCC poderia ser aumentado. Tendo em vista esta 17 

revisão, o número de vagas internas do CMCC também deverá ser revisto. O professor Edson 18 

Pinheiro Pimentel também observou que o número de vagas de docentes visitantes para o CMCC 19 

seria de aproximadamente 28 vagas, sendo 12 vagas para a Matemática, 2 vagas para Ensino de 20 

Matemática, 1 vaga que poderia ser atribuída para a Matemática ou Ensino, 9 vagas para a 21 

Computação e 4 vagas para a Cognição. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 22 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: 23 

Relatório final de estágio probatório do docente João Paulo Pitelli Manuel. Item relatado pelo 24 

professor Edson Pinheiro Pimentel que leu o parecer da Comissão. Como não houve nenhuma 25 

manifestação, o parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a 26 

ser discutido foi: Criação de disciplinas livres do Bacharelado em Neurociência. Item relatado 27 
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pelo professor Marcelo Bussotti Reyes com o auxílio do professor Francisco Carlos Nather. 28 

Após pequena discussão, o item foi promovido para ordem do dia por unanimidade. Como não 29 

houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com 30 

as seguintes alterações: a bibliografia básica das disciplinas deverá conter três livros e os demais 31 

livros indicados no documento apresentado pelos relatores deveriam ser listados como leitura 32 

complementar, a disciplina de “Fundamentos da Música e a Neurociência da Cognição Musical” 33 

deverá ser renomeada para “Neurociência da Cognição Musical” e a justificativa para a sua 34 

criação deverá ser refeita na forma de tópicos. O próximo item a ser discutido foi: Revisão das 35 

disciplinas conjuntas das Licenciaturas. Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos 36 

Galduróz. Após apresentação do relato, item foi promovido para ordem do dia por unanimidade. 37 

Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 38 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Alteração de códigos dos estágios 39 

supervisionados da Licenciatura em Matemática. Item relatado pela professora Ruth Ferreira 40 

Santos Galduróz. Após pequena discussão, o item foi promovido para ordem do dia. Como não 41 

houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com 42 

as seguintes alterações: além dos códigos, os nomes das disciplinas também deverão ser 43 

mudados para “Práticas de Matemática no Ensino Fundamental”. Além disso, também deverá ser 44 

enviada uma moção de recomendação para a Pró-Reitoria de Graduação. O próximo item a ser 45 

discutido foi: Comissão para processo seletivo simplificado para professor visitante referente ao 46 

edital 267/2014. Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduróz. Como não houve 47 

nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do dia e a Comissão formada pelos 48 

docentes Evonir Albrecht, Francisco José Brabo Bezerra e Vivilí Maria Silva Gomes foi 49 

aprovada por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de abertura de cinco 50 

processos seletivos na área de Computação. Item relatado pela professora Letícia Rodrigues 51 

Bueno. Após pequena discussão, o item foi promovido para ordem do dia por unanimidade. 52 

Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 53 

unanimidade com as seguintes ressalvas: foi autorizada a alocação de oito vagas para a 54 

Computação e caso todas as vagas sejam preenchidas e a Coordenação do curso de Computação 55 

constatar que há falta de vagas, o assunto deverá ser novamente trazido ao Conselho de Centro. 56 
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O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de pedido de afastamento internacional do 57 

professor André Ricardo Oliveira Fonseca. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 58 

Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do dia e 59 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de pedido de 60 

afastamento internacional do professor Jeferson Cassiano. Item relatado pelo professor Edson 61 

Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do 62 

dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de pedido de 63 

afastamento internacional do professor Ivan Kaygorodov. Item relatado pelo professor Edson 64 

Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do 65 

dia e aprovado por unanimidade. Após isso, passou-se a discutir o último item constante do 66 

EXPEDIENTE: Indicação de nomes que irão compor a Comissão que irá analisar o número de 67 

representantes do Conselho em cada categoria para a próxima legislatura do ConCMCC. Item 68 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após breve discussão, foi decidido que o 69 

professor Ronaldo Cristiano Prati fará o estudo e apresentará uma proposta na próxima reunião ordinária. 70 

Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de 71 

todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e sete minutos. Assim, para constar, eu, 72 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 73 
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Secretária Executiva do CMCC 
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Diretor do CMCC 


