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Ata nº 06/2016/CMCC 

 

Ata da sexta reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e sete minutos do dia 1 

treze de julho de dois mil e dezesseis, na sala Acnur, localizada no piso térreo Bloco Delta, 2 

campus de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi 3 

convocada e presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença dos 4 

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

Marietto, o professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior, a professora Maria de Lourdes Merlini 6 

Giuliani, a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Juliana Cristina Braga, a 7 

professora Silvia Cristina Dotta, o professor Yossi Zana, da representante dos discentes de 8 

graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita e do representante dos docentes do CECS o 9 

professor Celsos Setsuo Kurashima. Ausência justificada da professora Itana Stiubiener e da sua 10 

suplente a professora Debora Maria Rossi de Medeiros. Dando início à reunião, o professor 11 

Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Edson Pinheiro 12 

Pimentel informou que o técnico-administrativo Christian Ryu Yasuhara lotado na Secretaria do 13 

CMCC no Bloco B foi transferido para a Secretaria do CMCC no Bloco Delta e que o 14 

atendimento na Secretaria do CMCC no Bloco B será feito por meio de dois plantões semanais 15 

feitos pelos servidores das Divisões Acadêmica e Administrativas, bem como pela Direção do 16 

Centro. II. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que os docentes Yossi Zana e 17 

Francisco Isidro Massetto solicitaram autorização da Direção para realização de atividade 18 

esporádica externa. Ele complementou que essas atividades são similares a outras já autorizadas 19 

pelo Conselho de Centro e estão dentro dos limites de carga horário estabelecidos pela 20 

legislação. III. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez um breve relato sobre os 1º e 2º 21 

parágrafos do 8º artigo da Resolução CONSEPE nº 176, de três de julho de 2014, que estabelece 22 

normas para admissão de professores visitantes. Ele detalhou que o parágrafo primeiro indica 23 

que o “relatório de atividades do professor visitante” deverá ser avaliado pelo Centro (sem 24 

definir se é o Conselho de Centro). Sobre o parágrafo 2º a indicação é que a prorrogação do 25 

contrato deverá ser aprovada no Conselho de Centro. Após pequena discussão, o Conselho 26 
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recomendou por unanimidade que a Banca responsável pela aprovação do docente visitante será 27 

responsável por analisar o relatório de atividades apresentado pelo docente, bem como elaborar 28 

um parecer sobre o mesmo seguindo os moldes da avaliação de estágio probatório feitos para 29 

professores adjuntos. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos 30 

constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária 31 

realizada em 15 de junho de 2016. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como 32 

não houve nenhuma manifestação, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade 33 

com cinco abstenções. O próximo item a ser discutido foi: Relatórios de estágio probatório 34 

(segundo período) dos professores Denise Hideko Goya, Evonir Albrecht, Fernando Teublr 35 

Ferreira e Monael Ribeiro Pinheiro. Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 36 

Como não houve nenhuma manifestação os itens foram colocados em votação e aprovados por 37 

unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos 38 

assuntos constantes do EXPEDIENTE. Antes de iniciar a discussão do próximo item o 39 

professor Yossi Zana pediu inversão de ordem da pauta para que o último item passasse a 40 

compor o início da pauta. A Presidência da mesa solicitou que o item fosse discutido depois de 41 

esgotadas as discussões de itens cujos relatores fossem externos ao Conselho, ao que o professor 42 

Yossi Zana concordou. O primeiro item a ser discutido foi: Análise do projeto “Apoio de Fundep 43 

na gestão do evento II IEEE Latin American Conference on Cloud Computing and 44 

Communications”. Item retirado de pauta a pedido do relator, o professor Carlos Alberto 45 

Kamienski, o qual justificou para a Secretaria do Conselho que não poderia comparecer à reunião 46 

do mês de julho, pois já tinha um compromisso previamente agendado. O próximo item a ser 47 

discutido foi: Projeto Pedagógico do Bacharelado em Matemática. Item relatado pelos 48 

professores Ana Carolina Boero e Alexei Magalhães Veneziani. Após pequena discussão o item 49 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação 50 

o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Alterações no Projeto 51 

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Item relatado pela professora 52 

Letícia Rodrigues Bueno. Após pequena discussão o item promovido à Ordem do Dia por 53 

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

unanimidade com as seguintes alterações: serão unificados o primeiro e segundo parágrafos do 55 
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Artigo 2º das Regras de Transição constantes do projeto pedagógico. O próximo item a ser 56 

discutido foi: Definição dos nomes dos laboratórios do Bloco L sob a responsabilidade do 57 

CMCC. Item relatado pelo professor Luiz Carlos Rozante. Como não houve nenhuma 58 

manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 59 

votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 60 

Avaliação das normas de alocação de salas individuais e levantamento de propostas de 61 

melhoramento. Item relatado pelo professor Yossi Zana. Após a sua apresentação o Conselho 62 

deliberou pela criação de um Grupo de Trabalho (GT) para fins de estudo das normas atuais e 63 

eventual elaboração de nova normatização. O GT deverá ter um representante de cada área de 64 

conhecimento do Centro (Matemática, Ensino de Matemática, Computação e Cognição) e um 65 

representante do Conselho de Centro e deverá apresentar uma proposta na reunião ordinária de 66 

setembro. O professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior irá representar o Conselho de Centro. A 67 

Direção do Centro irá enviar uma mensagem para os docentes do Centro solicitando voluntários 68 

para compor o GT. O próximo item a ser discutido foi: Indicação de nomes para compor a banca 69 

julgadora do concurso para Professor Adjunto Edital n. 228/2015. Item relatado pelo professor 70 

Yossi Zana. Após pequena discussão o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já 71 

havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade com as 72 

seguintes alterações: os suplentes deverão ser elencados de acordo com a sua proximidade 73 

geográfica. O próximo item a ser discutido foi: Indicação de nomes para compor a banca 74 

julgadora do concurso para Professor Adjunto Edital n. 199/2015. Este item não constava 75 

originalmente da pauta, pois foi encaminhado fora do prazo de envio pelo professor Francisco 76 

José Brabo Bezerra. Após consulta o Conselho autorizou a sua inclusão extraordinária. O item 77 

foi relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduróz. Após pequena discussão o item 78 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação 79 

o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de 80 

afastamento internacional do professor Olexandr Zhydenko. Item relatado pelo professor Edson 81 

Pinheiro Pimentel. Após discussão o Conselho optou por suspender o item para que o relator 82 

apresente documentação suplementar na próxima reunião e os relatórios de atividades do seu 83 

afastamento anterior. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de mudança de data de 84 
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afastamento para pós-doutoramento do professor André Mascioli Cravo. Item relatado pelo 85 

professor Edson Pinheiro Pimentel que informou que o docente solicitou a mudança de data do 86 

de 08/09/2016 à 17/08/2017 para 08/09/2016 à 11/06/2017. Como não houve nenhuma 87 

manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 88 

votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto 89 

para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete 90 

horas e sete minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva 91 

deste Centro, lavrei a presente Ata. 92 
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Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


