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Ata nº 07/2015/CMCC 

 

 

Ata da sétima reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas do dia doze de agosto 1 

de dois mil e quinze, na sala trezentos e doze, localizada no terceiro andar da segunda torre do 2 

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

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 Virgínia Cardia Cardoso, o professor Ercílio Carvalho Silva, o professor Yossi Zana, 7 

a professora Silvia Cristina Dotta, a professora Juliana Cristina Braga e o seu suplente o 8 

professor Harlen Costa Batagelo, da representante dos discentes de graduação a aluna Vanessa 9 

Carneiro Morita e o seu suplente o aluno Marco Aurélio Cinaqui Amaral, e do representante dos 10 

docentes do CECS o professor Mario Alexandre Gazziro. Ausência justificada da professora 11 

Itana Stiubiener e da sua suplente a professora Debora Maria Rossi de Medeiros. Dando início à 12 

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

Edson Pinheiro Pimentel deu as boas vindas à nova legislatura do Conselho.  II. O professor 14 

Edson Pinheiro Pimentel fez um breve informe sobre a terceira fase da Chamada Geral de 15 

Redistribuição para a UFABC. III. O professor Edson Pinheiro Pimentel leu a Comunicação 16 

Interna encaminhada pela Reitoria que informa as docentes do CMCC que têm direito à redução 17 

de carga didática, a saber: Lucia Regina Horta Rodrigues Franco e Juliana Cristina Braga, 18 

respectivamente coordenadora e vice-coordenadora pro tempore do Núcleo de Tecnologias 19 

Educacionais. Encerrados os informes da mesa, foi aberta a palavra para os Conselheiros. Como 20 

não houve nenhuma manifestação, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a inclusão 21 

extraordinária na pauta de um item encaminhada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre a 22 

Aprovação da criação do programa de Mestrado Profissional PROFENSINO pelo CMCC. 23 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum informe e não 24 

havendo nenhum item originalmente na ORDEM DO DIA, iniciou-se a discussão dos assuntos 25 

constantes do EXPEDIENTE. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez um aparte explicando 26 
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que em tese os dois primeiros itens não precisariam ser apreciados pelo Conselho de Centro, 27 

bastando um aval da Direção, mas por uma questão de transparência ele optou por colocados em 28 

pauta. O primeiro item a ser discutido foi: Solicitação de autorização para exercício de atividade 29 

externa esporádica e eventual: Revisão de Livro Técnico para Editora. Item relatado pelo 30 

professor Raphael Yokoingawa de Camargo. Após pequena discussão, o item foi promovido à 31 

ordem do dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de 32 

autorização para exercício de atividade externa esporádica e eventual: Ministrar disciplina em 33 

curso de especialização em instituição privada. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 34 

Pimentel que explicou que a CPCO também está sendo consultada por se tratar de uma atividade 35 

em Universidade externa. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à 36 

ordem do dia e aprovado por unanimidade. Os próximos itens a serem discutidos foram: Banca 37 

de Concurso para Professor Efetivo – Edital 028/2015: Matemática Aplicada e Banca de 38 

Concurso para Professor Efetivo – Edital 029/2015: Matemática. Itens relatados pelo professor 39 

Sinuê Dayan Barbero Lodovici com o auxílio do professor Edson Pinheiro Pimentel. Após uma 40 

série de questionamentos sobre os critérios adotados para a composição das Bancas por parte dos 41 

Conselheiros, foram propostas as seguintes modificações pelo professor Valdecir Marvulle: (i) 42 

que a Banca de Matemática Pura seja aumentada de três para quatro membros tendo a professora 43 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani como Presidente e o professor Fabiano Gustavo Braga Brito 44 

como membro interno, (ii) caso seja mantida a Banca com três membros então que a professora 45 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani fosse colocada como Presidente e o professor Fabiano 46 

Gustavo Braga Brito seria o seu suplente. O professor Sinuê Dayan Barbero Lodovici propôs o 47 

seguinte encaminhamento: que a Plenária do Curso de Bacharelado em Matemática seja 48 

consultada em relação às mudanças na composição das Bancas e que caso haja mudança que a 49 

Presidência aprove as mesmas através de ad referendum. O professor Edson Pinheiro Pimentel 50 

disse que não se sentia confortável em acatar essa proposta e emitir um ad referendum devido às 51 

manifestações do Conselho e sugeriu que o item fosse mantido no Expediente e voltasse a ser 52 

discutido na próxima reunião do Conselho. O professor Edson Pinheiro Pimentel se 53 

comprometeu a defender a Banca com quatro membros na Comissão de Vagas. Após pequena 54 

discussão, o item foi promovido à ordem do dia. Como não houve nenhuma manifestação, o item 55 
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foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com as seguintes alterações: o professor 56 

Dmitry Vasilevich comporá internamente a Banca da área de Matemática Aplicada juntamente 57 

com o professor Roldão da Rocha Júnior e a professora Gisele Cristina Ducatti será suplente, a 58 

professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani passará a compor internamente a Banca da área de 59 

Matemática Pura juntamente com o professor Fabiano Gustavo Braga Brito e os professores 60 

Roldão da Rocha Júnior e Fabiano Gustavo Braga Brito serão presidentes das suas respectivas 61 

bancas. Os próximos itens a serem discutidos foram: Banca de Processo Seletivo para Professor 62 

Visitante – Edital 070/2015: Matemática Aplicada e Banca de Processo Seletivo para Professor 63 

Visitante – Edital 071/2015: Matemática. Itens relatados pelo professor Sinuê Dayan Barbero 64 

Lodovici com o auxílio do professor Edson Pinheiro Pimentel. Antes de iniciar a discussão o 65 

professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu que fossem estabelecidos critérios para a indicação 66 

de membros para Bancas. Após pequena discussão, os itens foram promovidos à Ordem do Dia e 67 

como não houve nenhuma manifestação, os itens foram colocados em votação e aprovados por 68 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação da criação do programa de 69 

Mestrado Profissional PROFENSINO. Item relatado pela professora Mirian Pacheco Silva 70 

Albrecht. Após pequena discussão, o item promovido à Ordem do Dia e como não houve 71 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Os 72 

próximos itens a serem discutidos foram: Aprovação dos nomes da Comissão Eleitoral que 73 

conduzirá o processo eleitoral para as coordenações dos cursos de Graduação: Bacharelado em 74 

Ciência da Computação, Bacharelado em Neurociência, Bacharelado em Matemática e 75 

Licenciatura em Matemática e Aprovação do Edital para o processo eleitoral das coordenações 76 

dos cursos de Graduação: Bacharelado em Ciência da Computação, Bacharelado em 77 

Neurociência, Bacharelado em Matemática e Licenciatura em Matemática. Itens relatados pelo 78 

professor Edson Pinheiro Pimentel que sugeriu que a Comissão fosse composta pelos 79 

professores Rodrigo Fresneda, Fernando Augusto de Oliveira e Fernando Teubl Ferreira. Após 80 

pequena discussão, os itens foram promovidos à Ordem do Dia e como não houve nenhuma 81 

manifestação, os itens foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. Os próximos 82 

itens a serem discutidos foram: Comissão para analisar o pedido de redistribuição do professor 83 

Luiz Renato Paranhos da Universidade Federal do Sergipe para a área de Cognição da 84 
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UFABC/CMCC, Comissão para analisar o pedido de redistribuição do professor Crispim 85 

Antonio Campos da Universidade Federal de Goiás para a área de Cognição da UFABC/CMCC, 86 

Comissão para analisar o pedido de redistribuição do professor Chariston André Dal Belo da 87 

UniPampa para a área de Cognição da UFABC/CMCC e Comissão para analisar o pedido de 88 

redistribuição do professor Rafael Cardoso Carvalho da Universidade Federal do Maranhão para 89 

a área de Cognição da UFABC/CMCC. Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 90 

Após pequena discussão, foi sugerido que o Conselho formasse uma única Comissão mista para 91 

avaliar todos os candidatos e que a Direção de Centro consultasse às Coordenações para que elas 92 

indicassem representantes. Após isso, os itens foram promovidos à Ordem do Dia e como não 93 

houve nenhuma manifestação, a criação da Comissão foi colocada em votação e aprovada por 94 

unanimidade. Esgotados os assuntos constantes da pauta, o professor Edson Pinheiro Pimentel 95 

apresentou os INFORMES FINAIS. I. Discussão sobre a viabilidade de realizar sessões do 96 

Conselho de Centro no Campus de São Bernardo do Campo e II. Levantamento de temas 97 

importantes a serem discutidos e trabalhados na nova legislatura do ConCMCC. O professor 98 

Yossi Zana fez uma breve apresentação sobre o segundo item e dado o adiantado da hora, o 99 

professor Edson Pinheiro Pimentel se prontificou a enviar uma mensagem ao Centro consultando 100 

sobre nomes para criar um Grupo de Trabalho para levantar estas informações. Não havendo 101 

mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou 102 

a reunião às dezessete horas e quinze minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 103 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 104 
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