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Ata nº 01/2016/CMCC 

 

Ata da primeira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e onze minutos do 1 

dia dezessete de fevereiro de dois mil e quinze, na sala trezentos e doze, localizada no terceiro 2 

andar da segunda torre do Bloco A do campus Santo André da Universidade Federal do ABC - 3 

UFABC. A reunião foi presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a 4 

presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: a professora Maria das Graças 5 

Bruno Marietto, o professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior, a professora Maria de Lourdes 6 

Merlini Giuliani, a professora Virgínia Cardia Cardoso, a professora Itana Stiubiener, a 7 

professora Juliana Cristina Braga, a professora Silvia Cristina Dota e o professor Francisco de 8 

Assis Zampirolli, da representante dos discentes de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita 9 

e do representante dos docentes do CECS o professor Mario Alexandre Gazziro. Dando início à 10 

reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor 11 

Edson Pinheiro Pimentel informou que em relação ao item “Revisão de Normas para 12 

distribuição e redistribuição de vagas abertas em salas de docente”, o mesmo solicitará que o 13 

novo texto oriundo das discussões sobre o tema seja compartilhado com o Centro, antes de 14 

colocar o item no expediente da próxima reunião. II. O professor Edson Pinheiro Pimentel 15 

informou que em relação ao item “Diretrizes para Composição de Bancas de Concurso e de 16 

Processo seletivo”, ele realizará uma reunião com os coordenadores dos cursos de graduação e 17 

pós-graduação do Centro a fim de elaborar uma proposta, antes de colocar o item no Expediente 18 

da pauta da próxima reunião. III. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que nos 19 

últimos meses o Centro recebeu doze novos docentes e que em breve seria organizada uma 20 

recepção para os mesmos. IV. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que a servidora 21 

Lucieni Gomes da Silva assumiu a Chefia da Divisão Acadêmica do CMCC devido à 22 

transferência, a pedido, da servidora Elaine Konno Rocha para outro setor. V. O professor 23 

Marcelo Bussotti Reyes fez um breve relato sobre o orçamento do Centro para o exercício de 24 

2016. Após sugestão dos Conselheiros, o professor Edson Pinheiro Pimentel se prontificou a 25 

enviar uma Comunicação Interna à Reitoria comunicando sobre a preocupação do Conselho em 26 

relação ao corte no orçamento. VI. A professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani informou 27 
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sobre a superlotação das suas turmas de Álgebra Linear que estavam com mais de cem discentes 28 

matriculados. O professor Edson Pinheiro Pimentel se prontificou a informar à Pró-Reitoria de 29 

Graduação sobre o problema e a busca de soluções mais imediatas para o quadrimestre em 30 

andamento. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes 31 

da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Atas das reuniões ordinárias 32 

realizadas em: 11 de maio de 2015, 15 de junho de 2015, 13 de julho de 2015, 17 de agosto de 33 

2015, 21 de setembro de 2015, 19 de outubro, 09 de novembro e 14 de dezembro. Item relatado 34 

pela servidora Patrícia Dias dos Santos. As atas de maio a julho foram aprovadas com três 35 

abstenções e as atas de setembro a dezembro foram aprovadas com duas abstenções. A ata de 36 

agosto foi retirada de pauta a pedido da demandante a fim de ser reformulada. O próximo item a 37 

ser discutido foi: Relatório parcial de estágio probatório do professor Ivan Kaygorodov. Item 38 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que informou este item foi colocado em pauta 39 

porque ele passará a submeter todos os relatórios parciais ao Conselho. Como não houve 40 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados 41 

os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do 42 

EXPEDIENTE. O primeiro item a ser discutido foi: Solicitação de expansão de duas para três 43 

vagas do Edital 71/2015 para docentes visitantes, área de Matemática. Item relatado pelo 44 

professor Alexei Magalhães Veneziani com o auxílio do professor Edson Pinheiro Pimentel, que 45 

explicou que por orientação da Sugepe, como ainda havia um candidato aprovado no edital 46 

71/2015, o mesmo poderia ser contratado ao invés de abrir um novo processo seletivo para a 47 

mesma área. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por unanimidade. 48 

Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 49 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação de Comissão para análise de 50 

documentação de processo seletivo, edital 168/2015, área de Cognição. Item relatado pelo 51 

professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior que informou que o Colegiado do curso de 52 

Bacharelado em Neurociência sugeriu a seguinte formação: Titulares - Patrícia Vanzella 53 

(CMCC), Luciana Pereira (CECS), e Maria Teresa Carthery Goulart (CMCC) e Suplentes - 54 

Anderson de Araújo (CCNH) e Elizabeth Teodorov (CMCC). Como não houve nenhuma 55 

manifestação, o item foi promovido à Ordem do Dia por unanimidade e logo em seguida 56 
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colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Pareces 57 

da Comissão que analisou os pedidos de redistribuição dos professores Anderson Leonardo 58 

Sanches, Luiz Renato Paranhos e Rafael Cardoso Carvalho. Como não houve nenhuma 59 

manifestação, o item foi promovido à Ordem do Dia por unanimidade e logo em seguida 60 

colocado em votação: os pareceres recomendando o indeferimento dos solicitantes foram 61 

aprovados por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação do professor André 62 

Mascioli Cravo de afastamento internacional para realização de pós-doutoramento. Item relatado 63 

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, o item foi promovido à 64 

Ordem do Dia por unanimidade. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 65 

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação do 66 

professor Ivan Kaygorodov de afastamento internacional para realização de visita científica. Item 67 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, o item foi promovido 68 

à Ordem do Dia por unanimidade. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 69 

em votação e aprovado por unanimidade com a condição de que os questionamentos levantados 70 

pelos Conselheiros sobre a legalidade do afastamento (docente em probatório) sejam levantados 71 

e/ou encaminhados à CPPD. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de alteração da data 72 

de afastamento internacional para realização de pós-doutoramento do professor Ronaldo 73 

Cristiano Prati. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve 74 

nenhuma manifestação, o item foi promovido à Ordem do Dia por unanimidade e logo em 75 

seguido colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 76 

Aprovação ad referendum do relatório de aplicação da parcela institucional Fapesp. Item relatado 77 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 78 

promovido à Ordem do Dia por unanimidade e logo em seguido colocado em votação e aprovado 79 

por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Comissão de Pesquisa do CMCC – 80 

exercício 2016. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que informou que no mês 81 

de março a portaria que nomeou a Comissão de Pesquisa do ano anterior perderia a vigência, 82 

então os membros da Comissão teriam de ser reconduzidos ou substituídos. Após pequena 83 

discussão, o Conselho recomendou que as coordenações dos cursos do CMCC fossem 84 

consultadas sobre a manutenção ou substituição dos seus representantes e o assunto voltasse a 85 
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discutido na próxima reunião. O professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a inclusão 86 

extraordinária do seguinte item: Semana do CMCC: dispensa de discentes das aulas. Item 87 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. O Conselho recomendou que os discentes das 88 

turmas dos cursos específicos do CMCC, com aulas nos dias e horários das atividades da 89 

Semana do CMCC, sejam dispensados das aulas para participar das atividades da Semana. Não 90 

havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e 91 

encerrou a reunião às dezesseis horas e dez minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos 92 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 93 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


