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Ata nº 9/2015/CMCC 

 

Ata da nona reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dezessete minutos do 1 

dia catorze de outubro de dois mil e quinze, na sala 106-0, localizada no primeiro andar do Bloco 2 

Alpha 1 do campus de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC. A 3 

reunião foi presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do vice-4 

presidente deste Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes, dos representantes dos servidores 5 

docentes do Centro: o professor Valdecir Marvulle, o professor Claudinei Eduardo Biazoli 6 

Junior, a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz e a sua suplente a professora Virginia 7 

Cardia Cardoso, o professor Yossi Zana, a professora Julina Cristina Braga e da representante 8 

dos discentes de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita. Ausência justificada da professora 9 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani e do seu suplente o professor Ercílio Carvalho da Silva, da 10 

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

professora Silvia Cristina Dotta e do seu suplente o professor Luiz Carlos Rozante e do 12 

representante dos docentes do CECS o professor Mario Alexandre Gazzio e do seu suplente o 13 

professor Celso Setsuo Kurashima. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel 14 

abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o 15 

professor do CMCC Carlos Alberto Kamienski foi aprovado no concurso para professor titular e 16 

será nomeado assim que acabar o prazo de recursos e fez um breve histórico sobre a realização 17 

do concurso. II. O professor Marcelo Bussotti Reyes fez um breve relato sobre a tramitação do 18 

Curso de Bacharelado em Artes e Tecnologia na CG, informou que já há uma prévia do projeto 19 

pedagógico sendo apresentado e uma discussão em separado sobre a sua viabilidade. Ele 20 

manifestou preocupação porque o BAT e os seus quatro cursos pós-BI têm pouquíssima 21 

aderência com o CMCC. Não havendo mais nenhum informe e nenhum assunto constante da 22 

ORDEM DO DIA, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O 23 

primeiro item a ser discutido foi: Aprovação do Projeto Fapesp RTI15 intitulado “Adequação de 24 

Laboratórios do Centro de Matemática, Computação e Cognição da UfABC. Item relatado pelo 25 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão, o item foi promovido à ordem do dia 26 

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Indicação de docente para 27 

representar o CMCC no Escritório de Integridade em Pesquisa da UFABC. Item relatado pelo 28 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 29 

promovido à ordem do dia e aprovada por unanimidade a indicação do professor David Corrêa 30 

Martins Júnior para representar o Centro. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de 31 

concurso para contratação de professor adjunto na área de conhecimento de Neurociência e 32 

Cognição. Item relatado pelo professor Yossi Zana. Como não houve nenhuma manifestação, o 33 

item foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade com as seguintes ressalvas: a 34 

área de Genética poderá vir a ser retirada das subáreas após consulta ao Colegiado da Cognição e 35 

os itens 2 e 5 do Conteúdo Programático proposto deverão ser alterados. O próximo item a ser 36 

discutido foi: Solicitação de aproveitamento de vaga remanescente de concurso e abertura de 37 

concurso na área de conhecimento de Ensino de Matemática. Item relatado pela professora 38 

Virgínia Cardia Cardoso. Após pequena discussão, o item foi promovido à ordem do dia e 39 

aprovado por unanimidade com as seguintes ressalvas: a abertura de mais uma vaga estará 40 
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condicionada à possibilidade de aumento do número de vagas no momento de abertura do 41 

Concurso. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de abertura de processo seletivo na 42 

área de Matemática. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve 43 

nenhuma manifestação, o item foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade com 44 

as seguintes ressalvas: o número de vagas aprovado poderá sofrer alterações devido ao 45 

empréstimo de vagas entre as áreas do Centro. O próximo item a ser discutido foi: Padronização 46 

dos espaços destinados às salas de Coordenação de Curso do CMCC. Item relatado pela 47 

professora Ruth Ferreira Santos Galduroz que sugeriu que os Coordenadores de curso 48 

passassem a compartilhar salas de reunião e as salas de Coordenação que tem baixo uso 49 

voltassem a serem salas de docentes. O próximo item a ser discutido foi: Levantamento de temas 50 

e sugestões a serem discutidos na atual legislatura. Item relatado pelo professor Yossi Zana que 51 

apresentou as demandas coletadas com o auxílio de colegas a serem respondidas pela Direção do 52 

Centro. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a 53 

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e vinte e dois minutos. Assim, para 54 

constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 55 
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