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Ata nº 05/2016/CMCC 

 

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

dia quinze de junho de dois mil e dezesseis, na sala 312-2, localizada na segunda torre do Bloco 2 

A do campus de Santo André da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi 3 

presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes devido ao fato do professor Edson Pinheiro 4 

Pimentel estar em período de férias e contou com a presença 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, o professor Ercílio Carvalho da Silva, o professor Francisco de Assis Zampirolli, 8 

o professor Harlen Costa Batagelo, da representante dos discentes de graduação a aluna Vanessa 9 

Carneiro Morita e do representante dos docentes do CECS o professor Mario Alexandre 10 

Gazziro. Dando início à reunião, o professor Marcelo Bussotti Reyes convidou o professor André 11 

Ricardo da Fonseca para compor a mesa e abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. Relato sobre o 12 

item “Revisão de Normas para distribuição e redistribuição de vagas abertas em salas de docente” feito 13 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que os demandantes irão colocar o item em pauta na 14 

próxima reunião do ConCMCC.  II. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que o CCNH já 15 

está com todas as posições das salas de docentes ocupadas e que se o CMCC fizer a contratação 16 

de todas as vagas as quais tem direito provavelmente também ocupará todas as posições. III. O 17 

professor Marcelo Bussotti Reyes informou que há intenção por parte da Diretoria de modificar o 18 

atendimento aos docentes do Bloco B, que conversou com o professor Ercílio Carvalho da Silva 19 

sobre o assunto e que como nessa conversa ele detectou que há outros assuntos referentes ao 20 

Bloco B a serem resolvidos, ele irá aguardar o retorno do professor Edson Pinheiro Pimentel 21 

para aprofundar a discussão com os docentes lotados no Bloco B. Antes de começar a discussão 22 

dos itens constantes da Ordem do Dia, ele informou que os assuntos Aprovação de Banca de 23 

Concurso na área de Matemática – edital 008/2016, Aprovação de Banca de Concurso na área de 24 

Matemática Aplicada– edital 230/2015 e Aprovação de Banca de Concurso na área de Cognição 25 

– edital 199/2015 foram retirados de pauta a pedido dos relatores porque havia um receio de que 26 
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se estes Concursos não fossem realizados até outubro, a contratação dos candidatos poderia ser 27 

atrasada. Ele informou também que há uma consulta na Procuradoria Federal da Universidade 28 

sobre a possibilidade de realizar contratações durante as eleições, por se tratar de esferas 29 

diferentes, e que o parecer sairá em breve. Além disso, a Superintendência de Gestão de Pessoas 30 

lhe informou que como as vagas as quais a Universidade tem direito foram autorizadas por lei, só 31 

poderiam ser canceladas com uma mudança na legislação e que no pior cenário, as contratações 32 

dos concursos em andamento só poderiam ser efetivadas a partir de janeiro de 2017. O item 33 

Parecer da Comissão que analisou o pedido de redistribuição do professor Alexandre Hideki 34 

Okano também foi retirado de pauta a pedido dos relatores por motivos similares. Não havendo 35 

mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O 36 

primeiro item a ser discutido foi: I. Ata da reunião ordinária realizada em 11 de maio de 2016. 37 

Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação, 38 

a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade com uma abstenção. O próximo item 39 

a ser discutido foi: Relatório de estágio probatório dos docentes Diogo Santana Martins e 40 

Cristiane Maria Sato. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve 41 

nenhuma manifestação os itens foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. 42 

Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes 43 

do EXPEDIENTE. O primeiro item a ser discutido foi: I. Aprovação de Banca de análise de 44 

documentação de processo seletivo – edital 015/2016: Roberto Venegeroles (presidente), 45 

Vladislav Kupriyanov (titular), Olexandr Zhydenko (titular) e Vladimir Perchine (suplente). Item 46 

relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão o item promovido à 47 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi 48 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: V. Alteração do Projeto 49 

Pedagógico do Bacharelado em Ciência da Computação (BCC). Item relatado pela professora 50 

Letícia Rodrigues Bueno que informou que a maioria das alterações se tratava de erratas e que a 51 

alteração mais importante estava relacionada ao formato dos Projetos de Graduação em 52 

Computação. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se 53 

que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade com 54 

alterações. O próximo item a ser discutido foi: VI. Solicitação de afastamento para pós-55 
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doutoramento do professor Marcus Antônio Mendonça Marrocos. Item relatado pelo professor 56 

Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão o item promovido à Ordem do Dia por 57 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 58 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Comissão Eleitoral e Edital para eleição de 59 

representantes discentes e técnico-administrativos do ConCMCC. Item relatado pela servidora 60 

Patrícia Dias Santos. Após pequena discussão o Conselho indicou o professor Mario Alexandre 61 

Gazziro, a servidora Acsa Pereira de Almeida e uma discente de graduação a ser indicada pela 62 

conselheira Vanessa Carneiro Morita. Após pequena discussão o item promovido à Ordem do 63 

Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 64 

unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a 65 

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos. Assim, para 66 

constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 67 

 68 

 69 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 
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Diretor do CMCC 


