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Ata nº 8/2015/CMCC 

 

 

Ata da oitava reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas do dia vinte e três de 1 

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

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

foi 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 Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, o 7 

professor Yossi Zana, o professor Luiz Carlos Rozante,a professora Julina Cristina Braga, da 8 

representante dos discentes de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita, e do seu suplente e 9 

do representante dos docentes do CECS o professor Celso Setsuo Kurashima. Ausência 10 

justificada da professora Itana Stiubiener e da sua suplente a professora Debora Maria Rossi de 11 

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

INFORMES: I. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez um breve relato do resultado das 13 

eleições para coordenações dos cursos de graduação sob a responsabilidade do CMCC. II. O 14 

professor Edson Pinheiro Pimentel cedeu a palavra ao professor Yossi Zana que informou que a 15 

Terceira Semana do CMCC seria adiada para o primeiro quadrimestre do ano de 2016. III. O 16 

professor Edson Pinheiro Pimentel informou que a Portaria nomeando a Comissão Assessora do 17 

ConCMCC para Análise de Processos de Redistribuição já havia sido publicada. IV. O professor 18 

Edson Pinheiro Pimentel fez um breve informe sobre a aprovação pela CPCO/UFABC de curso 19 

para Professores da Rede Pública de Santo André com a participação de professores do CMCC 20 

(aprovado pelo ConCMCC em Junho e Julho de 2015) e solicitação de turma para Prefeitura de 21 

São Paulo, tendo em vista que isso havia sido delegado pelo Conselho à Diretoria na reunião 22 

anterior. V. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez um breve informe sobre as novas 23 

orientações para a abertura de concurso para docentes. Não havendo mais nenhum informe 24 

iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser 25 

discutido foi: Relatório final de estágio probatório da docente Vivilí Maria Silva Gomes. Item 26 
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relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o 27 

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

foi: Relatório final de estágio probatório da docente Francisco José Brabo Bezerra. Item relatado 29 

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 30 

promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 31 

Apreciação de Ad referendum do presidente do ConCMCC sobre substituição de membro 32 

suplente interno na banca de concurso do edital 29/2015 da Matemática. Item relatado pelo 33 

professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 34 

promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. Esgotados os itens iniciou-se a 35 

discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro item a ser discutido foi: 36 

Solicitação de Afastamento Internacional para realização de Pós Doutoramento do professor 37 

Ronaldo Cristiano Prati no período de 1/3/2016 a 27/2/2017. Item relatado pelo professor Edson 38 

Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, o item foi promovido à ordem do dia e aprovado 39 

por unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Solicitação de abertura de Processo 40 

Seletivo para Professor Visitante na área de Matemática e Matemática Aplicada (sobra de vagas 41 

de processo anterior). Item relatado pelo professor Alexei Magalhães Veneziani. Após pequena 42 

discussão, o item foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. Encerrada a 43 

discussão o professor Edson Pinheiro Pimentel iniciou os informes finais: I. Sobre a viabilidade 44 

de realizar sessões do Conselho de Centro no Campus de São Bernardo do Campo. Após 45 

pequena discussão, decidiu-se que as reuniões seriam realizadas nos dois campi de forma 46 

intercalada. II. Sobre Levantamento de temas importantes a serem discutidos e trabalhados na 47 

nova legislatura do ConCMCC. O professor Yossi Zana fará o levantamento e apresentará na 48 

próxima reunião. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu 49 

a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e vinte e sete minutos. Assim, para 50 

constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 51 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


