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Ata nº 02/2016/CMCC 

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

do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e quinze, na sala Aknur, localizada no piso térreo do 2 

Bloco Delta do campus de São Bernardo do Campo 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 do Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes e dos representantes dos 5 

servidores docentes do Centro: a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, o professor 6 

Claudinei Eduardo Biazoli Junior, a professora Itana Stiubiener, o professor Francisco de Assis 7 

Zampirolli e da representante dos discentes de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita. 8 

Ausência justificada do professor Valdecir Marvulle e da sua suplente a professora Maria das 9 

Graças Bruno Marietto, da professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani e do seu suplente o 10 

professor Ercílio Carvalho da Silva, da professora Juliana Cristina Braga e do seu suplente o 11 

professor Harlen Costa Batagelo, da professora Silvia Cristina Dotta e do seu suplente o 12 

professor Luiz Carlos Rozante e do representante dos docentes do CECS o professor Mario 13 

Alexandre Gazziro e do seu suplente o professor Celso Setsuo Kurashima. Dando início à 14 

reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. 15 

Apresentação da resolução de pós-doutorado no exterior nos Conselhos de Centro feita pelo 16 

professor Carlos Alberto Kamienski. II. Em relato sobre a regulamentação nos Centros para 17 

aplicação da resolução de pós-doutorado no exterior feito pelo professor Edson Pinheiro 18 

Pimentel, o mesmo informou que ele iria se reunir com os Diretores do CCNH e CECS para 19 

discutir a questão da distribuição equânime de vagas para pós-doutorado entre os cursos de 20 

graduação dos Centros porque a partir da aprovação da resolução quando um docente se afastar 21 

ele não faz mais parte da contagem equânime de créditos e a sua saída irá impactar em todos os 22 

Centros, então ele defende que seja discutido como lidar com essa questão. Além disso, há a 23 

questão da prestação de contas, do tempo que o docente terá de aguardar até poder solicitar outro 24 

afastamento, de um sistema de rankeamento, e da criação de um mecanismo de análise em lote 25 

dos pedidos de afastamento. III. Em relato sobre Turmas Grandes - Providências tomadas para 26 

Quadrimestre atual e ações para o futuro feito pelo professor Edson Pinheiro Pimentel, o mesmo 27 

informou que foi feito um levantamento de turmas com mais de cento e vinte alunos e que nesses 28 
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casos foram reservadas salas de aula para divisão e aplicação simultânea e a alocação de um 29 

professor sem carga didática para auxiliar na aplicação da prova. As horas trabalhadas pelo 30 

docente serão convertidas em crédito. Em reunião com a Pró-Reitoria de Graduação, ficou 31 

estabelecido que as turmas agora tivessem um teto máximo de noventa vagas e que a ampliação 32 

de vagas acima deste teto seja decidida pelos Diretores de Centro. IV. Em relato sobre os itens 33 

“Revisão de Normas para distribuição e redistribuição de vagas abertas em salas de docente” e 34 

“Diretrizes para Composição de Bancas de Concurso e de Processo seletivo” feitos pelo 35 

professor Edson Pinheiro Pimentel, o mesmo passou a palavra ao professor Marcelo Bussotti 36 

Reyes que justificou que no caso do item da distribuição de vagas em salas de docentes, ainda 37 

estava sendo feita a discussão e não se considerava que ela tivesse sido suficientemente 38 

fomentada porque ela havia ficado restrita a um grupo muito pequeno e solicitou que aos 39 

Conselheiros que consultassem aos seus pares a respeito do assunto. No caso das diretrizes para 40 

composição de bancas de concurso, o professor Edson Pinheiro Pimentel informou que estava 41 

trabalhando numa proposta porque considerou que o texto inicial da proposta estava muito 42 

sintetizado e poderia deixar muitas questões em aberto. Ele irá compartilhar a proposta feita por 43 

ele com os coordenadores de curso do Centro e a mesma será colocada no expediente da reunião 44 

de abril. V. O professor Yossi Zana agradeceu a ajuda dos técnicos-administrativos do Centro na 45 

organização da Terceira Semana do CMCC e fez um breve informe sobre como estava sendo 46 

feita a organização do evento. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos 47 

assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O item: Reserva técnica institucional CMCC foi 48 

relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes e retirado de pauta a pedido do relator no início 49 

da reunião por não necessitar de deliberação. O primeiro item a ser discutido foi: Atas das 50 

reuniões ordinárias realizadas em: 17 de agosto de 2015 e 17 de fevereiro de 2016. Item relatado 51 

pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação, as atas foram 52 

colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 53 

Relatório parcial de estágio probatório do professor Claudinei Eduardo Biazolli Júnior. Item 54 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o 55 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os itens constantes da 56 

Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro 57 
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item a ser discutido foi: Aprovação de banca referente ao Edital 167/2015 para docentes 58 

adjuntos, área de Ciência da Computação. Item relatado pela professora Letícia Rodrigues 59 

Bueno. Após pequena discussão o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já 60 

havia condições para votá-lo. O item foi aprovado por unanimidade com a seguinte condição: a 61 

professora Letícia Rodrigues Bueno deverá indicar dois suplentes externos adicionais, os quais 62 

serão submetidos à aprovação do Conselho via mensagem eletrônica. O próximo item a ser 63 

discutido foi: Pedido de afastamento para realização de pós-doutorado do professor André 64 

Ricardo Oliveira da Fonseca. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após 65 

pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. O 66 

próximo item a ser discutido foi: Abertura de processo seletivo para professor visitante sênior. 67 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel com o auxílio do professor Rodrigo 68 

Fresneda. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia e Aprovado por 69 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Parecer da Comissão que analisou o pedido de 70 

redistribuição do professor Bruno Duarte Gomes. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 71 

Pimentel que informou que Comissão deu um parecer recomendando que o pedido fosse 72 

indeferido após consulta às coordenações de curso. Como não houve manifestação, o item 73 

promovido à Ordem do Dia e após isso, aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 74 

discutido foi: Comissão de Pesquisa do CMCC – exercício 2016. Item relatado pelo professor 75 

Edson Pinheiro Pimentel. Item retirado de pauta, pois faltava a indicação de representantes de 76 

duas Coordenações de Curso do CMCC. O próximo item a ser discutido foi: Relatório de gestão 77 

– exercício 2015. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve 78 

manifestação, o item promovido à Ordem do Dia e após isso, aprovado por unanimidade. Não 79 

havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e 80 

encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e sete minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia 81 

Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 82 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


