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Ata nº 07/2016/CMCC 

 

Ata da sétima reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e nove minutos do dia 1 

dezessete de agosto de dois mil e dezesseis, na sala 312-2, localizada na Torre2, no Bloco A, 2 

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

presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do professor Marcelo 4 

Bussotti Reyes e dos representantes dos servidores docentes do Centro: o professor Claudinei 5 

Eduardo Biazoli Júnior, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, a professora Ruth 6 

Ferreira Santos Galduroz, a professora Itana Stiubiener, a professora Juliana Cristina Braga, o 7 

professor Luiz Carlos Rozante, o professor Yossi Zana; das representantes dos técnicos-8 

administrativos a servidora Josiane Belloni Metzner e a servidora Lucieni Gomes da Silva, dos 9 

representantes dos discentes de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita e o seu suplente o 10 

aluno Esaú Sirius Ventura Pupo e o aluno Luiz Henrique Fonseca; e, do representante do CECS 11 

o professor Mario Alexandre Gazziro. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro 12 

Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: O professor Edson Pinheiro Pimentel informou 13 

que seguiu a recomendação do Conselho em sua última reunião ordinária e fez ampla consulta ao 14 

Centro solicitando representantes voluntários de todas as áreas para compor o grupo de trabalho 15 

que iria revisar o algoritmo de divisão de salas, mas que só recebeu as indicações do professor 16 

Luis Paulo Barbour Scott para a área de Computação e do professor Marcelo Salvador Caetano 17 

para a área de Cognição. Após pequena discussão foi proposto o nome da professora Maria de 18 

Lourdes Merlini Giuliani para representar a área de Matemática. II. O professor Edson Pinheiro 19 

Pimentel informou que a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani solicitou afastamento 20 

internacional por um período de vinte dias para realizar atividades de pesquisa. III. O professor 21 

Edson Pinheiro Pimentel solicitou a inclusão do pedido de afastamento internacional do 22 

professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior como último item do expediente da pauta. Não 23 

havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO 24 

DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 13 de julho de 25 

2016. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma 26 
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manifestação, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O próximo item a ser 27 

discutido foi: Relatório de estágio probatório dos docentes André Luiz Brandão e Juliana Militão 28 

da Silva Berbert. Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve 29 

nenhuma manifestação os itens foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. O 30 

próximo item a ser discutido foi: Pedido de afastamento internacional do professor Olexandr 31 

Zhydenko. Item relatado pelo professor Olexandr Zhydenko. Como não houve nenhuma 32 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os itens 33 

constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. 34 

O primeiro item a ser discutido foi: Análise do projeto “Apoio de Fundep na gestão do evento II 35 

IEEE Latin American Conference on Cloud Computing and Communications”. Item relatado 36 

pelo professor Carlos Alberto Kamienski que fez uma breve explicação sobre do que se tratou o 37 

projeto. Como não houve nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por 38 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 39 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Renovação do contrato de visitante do 40 

professor Claudio Fernando André. Item relatado pela professora Vivilí Maria Silva Gomes que 41 

explicou que a renovação do contrato do docente foi remendada pela Coordenação da área de 42 

Licenciatura em Matemática e o relatório apresentado pelo docente foi aprovado pela Comissão 43 

que analisou a documentação do seu processo seletivo, a qual também recomendou a renovação. 44 

Como não houve nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se 45 

que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O 46 

próximo item a ser discutido foi: Ampliação de vaga referente ao Edital 168/2015 para Professor 47 

Visitante na área de Cognição. Item relatado pelo professor Yossi Zana. Como não houve 48 

nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 49 

condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a 50 

ser discutido foi: Pedido de afastamento internacional do professor Vladislav Kupriyanov. Item 51 

relatado pelo professor Vladislav Kupriyanov. Como não houve nenhuma manifestação o item 52 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação 53 

o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatórios de 54 

atividades referentes ao período de afastamento internacional para realização de estágio pós-55 
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doutoral do professor Olexandr Zhydenko. Item relatado pelo professor Olexandr Zhydenko que 56 

falou brevemente sobre as atividades desenvolvidas. Como não houve nenhuma manifestação o 57 

item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após 58 

votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatório de 59 

atividades referente ao período de afastamento internacional para realização de estágio pós-60 

doutoral do professor Celso Nishi. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como 61 

não houve nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já 62 

havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo 63 

item a ser discutido foi: Pedido de redistribuição e parecer da Comissão de Redistribuição 64 

referente ao pedido de redistribuição do professor Alexandre Hideki Okano. Item relatado pelo 65 

professor Yossi Zana. Como foi verificado que o parecer da Comissão de Redistribuição 66 

indeferia o pedido, mas recomendava que o candidato se submetesse ao edital especial de 67 

redistribuição da Reitoria, o professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu que a análise do parecer 68 

fosse suspensa e o item mantido no expediente, o pedido fosse encaminhado para as 69 

coordenações da graduação e pós-graduação em Neurociência para que elas indicassem o pedido 70 

de redistribuição para ser submetido ao edital da Reitoria e que após isso a Comissão de 71 

Redistribuição reelaborasse o parecer. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de 72 

afastamento internacional do professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior. Como não houve 73 

nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 74 

condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade com uma abstenção. 75 

O próximo item a ser discutido foi: Normatização para afastamentos para pós-doutorado: 76 

estabelecimento de cronograma e fluxo. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 77 

Após discussão e verificação da legislação em vigor apontada pela professora Maria das Graças 78 

Bruno Marietto, o professor Edson Pinheiro Pimentel irá melhorar a redação do documento 79 

levando em conta o que foi discutido na reunião com o auxílio da servidora Josiane Belloni 80 

Metzner e o item voltará a ser discutido na Ordem do Dia da próxima reunião ordinária. Os 81 

próximos itens que deveriam ser discutido seriam: Aprovação da banca de concurso referente ao 82 

edital 230/2015 área de Matemática e Aprovação da banca de concurso referente ao edital 83 

008/2016 área de Matemática, porém como o relator dos mesmos o professor Alexei Magalhães 84 
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Veneziani não compareceu à reunião, a discussão dos mesmos foi suspensa e será retomada na 85 

próxima reunião ordinária. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa 86 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e catorze minutos. Assim, 87 

para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente 88 

Ata. 89 
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