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Ata nº 06/2015/CMCC 

 

 

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

quinze de julho 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, professor André Guilherme Ribeiro Balan, a professora Ruth 6 

Ferreira Santos Galduróz, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, o professor Antonio 7 

Cândido Faleiros e do representante dos discentes de graduação o aluno Felipe Anchieta Santos 8 

Costa. Ausência justificada da professora Virgínia Cardia Cardoso e da sua suplente a 9 

professora Zhanna Kutznetsova. Ausência injustificada da representante da professora Itana 10 

Stiubiener e da sua suplente Debora Maria Rossi de Medeiros e dos servidores técnico-11 

administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak e da sua suplente a servidora Elaine 12 

Konno Rocha. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO 13 

DE INFORMES: I. O professor Edson Pinheiro Pimentel cedeu a palavra ao professor Yossi 14 

Zana que fez um breve relato sobre a programação da Semana do CMCC. II. O professor Edson 15 

Pinheiro Pimentel informou que a Reitoria estava negociando com o Comando de Greve dos 16 

Técnico-Administrativos sobre como seria feita a matrícula dos discentes. Não havendo mais 17 

nenhum informe e não havendo nenhum item originalmente na ORDEM DO DIA, iniciou-se a 18 

discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro item a ser discutido foi: 19 

Solicitação de autorização para exercício de atividade externa esporádica e eventual: Projeto 20 

"Apoio aos governos locais na seleção de áreas para produção habitacional do programa Minha 21 

Casa, Minha Vida" (Prof. Marcio Oikawa). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 22 

Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do dia e 23 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de autorização para 24 

exercício de atividade externa esporádica e eventual: Projeto “Apoio ao Desenvolvimento 25 

Colaborativo de Softwares Culturais Livres“ (Prof. Jeronimo Pellegrini). Item relatado pelo 26 
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professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 27 

promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 28 

Solicitação de autorização para exercício de atividade externa esporádica e eventual: Projeto de 29 

Extensão “Neurociências e Educação: Desmistificando o Cérebro” (Prof. Paula Tiba / Prof. 30 

Maria Teresa Carthery). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve 31 

nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. O 32 

próximo item a ser discutido foi: Solicitação de autorização para exercício de atividade externa 33 

esporádica e eventual: Ministrar disciplina(s) em “Curso para Professores da Rede Publica 34 

Municipal de Santo André” (Andre Fonseca, Edson Pimentel, Luiz Rozante, Silvia Dotta). Item 35 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o 36 

item foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido 37 

foi: Proposta de Alocação dos Espaços de Pesquisa do Bloco L elaborada pela Comissão de 38 

Pesquisa do CMCC. Item relatado pelo professor Luiz Carlos Rozante. Após pequena discussão, 39 

o item foi promovido para a ordem do dia por unanimidade. Como não houve nenhuma 40 

manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com as seguintes 41 

ressalvas: adicionalmente a divulgação dos espaços deverá vir acompanhada de formulário a ser 42 

preenchido pelos interessados, com o destaque de que estes espaços poderão receber mais 43 

usuários (deverá ser adotado um sistema de gerenciamento de vagas) e que laboratórios 44 

temáticos e coordenadores deverão ser aprovados pelo Conselho de Centro. A professora 45 

Virgínia Cardia Cardoso solicitou que ficasse constado em ata que o seu laboratório na área de 46 

Ensino de Matemática será Interdisciplinar. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação dos 47 

nomes da Comissão Eleitoral que coordenará as eleições do ConCMCC. Item relatado pelo 48 

professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 49 

promovido à ordem do dia e foi aprovada por unanimidade a Comissão formada pelos seguintes 50 

componentes: Márcio Fabiano da Silva, Acsa Pereira de Almeida, Patrícia Dias dos Santos e 51 

Charles Henrique Porto Ferreira, sob a presidência do primeiro. O próximo item a ser discutido 52 

foi: Aprovação do Edital para eleições do ConCMCC. Item relatado pelo professor Edson 53 

Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do 54 

dia e aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a reunião, o professor Edson Pinheiro 55 
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Pimentel lembrou que aquela seria a última reunião da atual Legislatura e agradeceu aos 56 

presentes pela sua importante atuação no Conselho de Centro. Não havendo mais nenhum 57 

assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 58 

dezesseis horas e vinte e sete minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 59 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 60 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


