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Ata nº 04/2016/CMCC 

 

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

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

Delta 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 do Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes e dos representantes dos servidores 5 

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

o professor André Ricardo da Fonseca, a professora Itana Stiubiener, a professora Silvia 7 

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

Ausência justificada do representante dos docentes do CECS o professor Mario Alexandre 9 

Gazziro e do seu suplente o professor Celso Setsuo Kurashima. Ausência injustificada da 10 

representante dos docentes deste Centro a professor Juliana Cristina Braga e do seu suplente o 11 

professor Harlen Costa Batagelo. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel 12 

abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. Relato sobre o item “Revisão de Normas para distribuição 13 

e redistribuição de vagas abertas em salas de docente” feito pelo professor Marcelo Bussotti 14 

Reyes que informou que não recebeu nenhuma manifestação por parte dos demandantes para 15 

colocar o item em pauta. II. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que recebeu os 16 

pedidos de autorização para exercício de atividade externa esporádica e eventual dos professores 17 

Rogério Rossi e Silvia Cristina Dotta. III. O professor Edson Pinheiro Pimentel leu 18 

Comunicações Internas nº 44 e 45/2016 que tratam da relação de docentes com funções sem 19 

gratificação que podem ser atingidos pela Resolução ConsEPE nº 177. Como alguns dos dados 20 

estavam desatualizados ele informou que iria contatar a Reitoria. IV. O professor Edson Pinheiro 21 

Pimentel leu relatório elaborado pela Comissão de Comunicação do CMCC sobre a III Semana 22 

do CMCC.Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da 23 

ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: I. Atas da reunião ordinária realizada 24 

em 16 de março de 2016 e da reunião ordinária realizada 13 de abril de 2016. Item relatado pela 25 

servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação, as atas foram 26 
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colocadas em votação e aprovadas por unanimidade com um pedido de alteração na ata do mês 27 

de abril. O próximo item a ser discutido foi: II. Diretrizes para Composição de Bancas de 28 

Concurso. Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduroz. Após discussão, o item 29 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com alterações. Encerrados os itens 30 

constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. 31 

O item Solicitação de afastamento para pós-doutoramento do professor Marcus Antônio 32 

Mendonça Marrocos foi retirado de pauta devido à ausência do relator. Antes de iniciar a 33 

discussão dos demais itens foi invertida. O primeiro item a ser discutido foi: Aprovação de 34 

Banca de análise de documentação de processo seletivo – edital 086/2015. Item relatado pela 35 

professora Letícia Rodrigues Bueno que informou que a Banca seria composta pelos professores: 36 

Gustavo Sousa Pavani, Francisco Isidro Massetto e Vera Nagamuta. Após pequena discussão o 37 

Conselho indicou a professora Itana Stiubiener como suplente. O item promovido à Ordem do 38 

Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo e foi aprovado por unanimidade. Antes 39 

de iniciar a discussão dos demais itens o professor Edson Pinheiro Pimentel fez um aparte sobre 40 

as vagas de visitantes a que cada área do Centro ainda tinha direito e informou que a Matemática 41 

tinha direito a cinco vagas, o Ensino a uma vaga, a Computação a cinco vagas e a Cognição não 42 

tem direito a mais nenhuma contratação. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de 43 

processo seletivo para professor visitante na área de Ciência da Computação, várias subáreas. 44 

Item relatado pela professora Letícia Rodrigues Bueno. Após pequena discussão o item 45 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. O item foi 46 

aprovado por unanimidade com a seguinte observação: a professora Letícia Rodrigues Bueno 47 

poderia abrir um edital com seis vagas, conforme havia sido aprovado previamente pelo 48 

colegiado do curso de Ciência da Computação. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou 49 

que iria enviar uma mensagem em caráter de urgência aos Coordenadores dos demais cursos do 50 

Centro para que eles abrissem os processos seletivos para as vagas ainda em aberto. O próximo 51 

item a ser discutido foi: Abertura de concurso público para professor efetivo na área de Ciência 52 

da Computação, subárea: Circuitos e Sistemas Digitais. Item relatado pela professora Letícia 53 

Rodrigues Bueno. Como não houve nenhuma manifestação, o item promovido à Ordem do Dia 54 

por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 55 
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unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de concurso público para professor 56 

efetivo na área de Ciência da Computação, subárea: Linguagens de Programação. Item relatado 57 

pela professora Letícia Rodrigues Bueno. Como não houve nenhuma manifestação, o item 58 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação 59 

o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de concurso 60 

público para professor efetivo na área de Ciência da Computação, subárea: Redes de 61 

Computadores e Sistemas Distribuídos. Item relatado pela professora Letícia Rodrigues Bueno. 62 

Como não houve nenhuma manifestação, o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se 63 

que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O 64 

próximo item a ser discutido foi: Abertura de concurso público para professor efetivo na área de 65 

Ciência da Computação, subárea: Banco de Dados e Engenharia de Software. Item relatado pela 66 

professora Letícia Rodrigues Bueno. Como não houve nenhuma manifestação, o item promovido 67 

à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi 68 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Indicação de representantes do 69 

CMCC para a CPCo – Comissão Permanente de Convênios. Item relatado pelo professor Edson 70 

Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item promovido à Ordem do Dia 71 

por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação foi aprovada por 72 

unanimidade a indicação da professora Elizabeth Teodorov como titular e a professora Itana 73 

Stiubiener como suplente. Revisão do inciso VI do Artigo 5º da Resolução ConCMCC nº 10 de 74 

10 de julho de 2013: “Atestado do diretor do CMCC, declarando que o docente até a data do 75 

efetivo afastamento anteporá 50% (cinquenta por cento) dos créditos, vigentes na época, 76 

pertinentes ao período de ausência”. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 77 

Como a resolução está suspensa, o professor Edson Pinheiro Pimentel ressaltou a questão de que 78 

será preciso o Conselho regulamentar internamente como será feita a autorização do docente que 79 

solicitar afastamento pós-doutoral devido à aprovação da Resolução ConsUni nº 162. Houve 80 

uma pequena discussão sobre como o Centro poderia fazer uma regulamentação interna. 81 

Terminada a discussão, a professora Itana Stiubiener pediu a palavra e falou sobre a questão da 82 

falta de representantes do Centro na atual plenária do BC&H. Não havendo mais nenhum 83 

assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 84 
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dezesseis horas e trinta e dois minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 85 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 86 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


