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Ata nº 08/2016/CMCC 

 

Ata da oitava reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dezoito minutos do 1 

dia vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis, na sala A1-S104, Bloco Alpha 01 do campus 2 

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 Ruth Ferreira Santos Galduroz, a 5 

professora Debora Maria Rossi Medeiros, a professora Juliana Cristina Braga, a professora 6 

Silvia Cristina Dotta, das representantes dos técnicos-administrativos a servidora Josiane Belloni 7 

Metzner e a servidora Lucieni Gomes da Silva, da representante dos discentes de graduação a 8 

aluna Vanessa Carneiro Morita. Ausência justificada da professora Maria de Lourdes Merlini 9 

Giuliani, do professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior e do seu suplente o professor André 10 

Ricardo Oliveira da Fonseca. Ausência injustificada do professor Ercílio Carvalho da Silva, do 11 

professor Yossi Zana do seu suplente o professor Francisco de Assis Zampirolli, do represente 12 

discente Luiz Henrique Fonseca e do seu suplente o aluno Jeferson Guimarães de Souza; e, do 13 

representante do CECS o professor Mario Alexandre Gazziro e do seu suplente Celso Setsuo 14 

Kurashima. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE 15 

INFORMES: não houve informes. Assim, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da 16 

ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 17 17 

de agosto de 2016. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve 18 

nenhuma manifestação, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade com uma 19 

abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Mudança de data do pedido de afastamento 20 

internacional do professor Vladislav Kupriyanov. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 21 

Pimentel que informou que o docente solicitou apenas um remanejamento da data, conforme 22 

constava nos anexos. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e 23 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatório de estágio probatório 24 

do professor Fábio Marques Simões de Souza. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 25 

Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado 26 
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por unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos 27 

assuntos constantes do EXPEDIENTE. A discussão do primeiro e segundo itens constantes da 28 

pauta, a saber: Aprovação da banca de concurso referente ao edital 230/2015 área de Matemática 29 

e Aprovação da banca de concurso referente ao edital 008/2016 área de Matemática foi suspensa 30 

devido à ausência do relator, o professor Alexei Magalhães Veneziani que não pôde comparecer 31 

à reunião alegando problemas de cunho pessoal. Houve uma inversão de pauta, pois a discussão 32 

dos itens terceiro e quarto da pauta foi adiada devido à ausência da relatora. O próximo item a 33 

ser discutido foi: Regulamentação das Atribuições, Competências e Regimento Interno da CdP-34 

CMCC. Item relatado pelo professor Luiz Carlos Rozante que destacou o seguinte item do anexo 35 

previamente enviado: “Art. 1º A Comissão de Pesquisa do CMCC (CdP-CMCC) é composta e 36 

indicada conforme o disposto no Art. 3o. e Art. 4o. da Resolução ConsUni no. 106”, pois ele não 37 

localizou nenhum documento que criava a Comissão de Pesquisa do CMCC, apenas portarias 38 

que nomeavam os seus componentes em cada respectivo mandato. Após pequena discussão foi 39 

sugerido que na Resolução fosse inserido um artigo criando a Comissão de Pesquisa do CMCC 40 

nos termos da referida Resolução. O relator também destacou os itens terceiro e quarto do artigo 41 

segundo. Finalizada a discussão, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou que o relator 42 

fizesse as alterações sugeridas e as apresentasse na próxima reunião ordinária, onde o item 43 

voltaria a ser discutido na Ordem do Dia. Após isso, retomou-se a discussão dos itens terceiro e 44 

quarto, a saber: Pedido de licença para tratar de interesses particulares da professora Letícia 45 

Rodrigues Bueno e Pedido de licença para tratar de interesses particulares do professor Rodrigo 46 

de Alencar Hausen, relatados pela professora Letícia Rodrigues Bueno. Após pequena discussão 47 

os itens promovidos à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-los. 48 

Após votação os itens foram aprovados por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 49 

Pedidos de redistribuição e pareceres da Comissão de Redistribuição referentes ao edital Reitoria 50 

nº 143/2016. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que fez uma breve 51 

explanação de como seria o fluxo de aprovação dos pedidos de redistribuição e informou que as 52 

áreas de Cognição, Ensino e Matemática do Centro submeteram candidatos. Como foi 53 

constatado que a Coordenação da área de Ensino não havia elencado os seus dois candidatos, o 54 

Coordenador do Curso foi consultado por uma das Conselheiras e solicitou que os candidatos 55 
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fossem elencados de acordo com o tempo de carreira. Após pequena discussão o item promovido 56 

à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi 57 

aprovado por unanimidade. A discussão do sétimo item da pauta foi adiada a pedido do relator o 58 

professor Edson Pinheiro Pimentel, a saber: Normatização para afastamentos para pós-59 

doutorado: estabelecimento de cronograma e fluxo. A discussão do oitavo item da pauta foi 60 

adiada a pedido do relator o professor Edson Pinheiro Pimentel, a saber: Sobre fluxo para 61 

indicação de membros para banca de promoção para professor titular. O próximo item a ser 62 

discutido foi: Retificação de editais de concurso: data de início de inscrição. Item relatado pelo 63 

professor Edson Pinheiro Pimentel que explicou que seria preciso retificar a data de início dos 64 

editais de forma a cumprir a questão de publicitar as áreas e subáreas de concurso de cada um no 65 

prazo de trinta dias antes da do início das inscrições. Após pequena discussão o item promovido 66 

à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação foi 67 

aprovada por unanimidade a seguinte retificação: o período de inscrição se iniciará a partir de 20 68 

de dezembro de 2016 e a publicação das áreas e subáreas será publicada no dia 20 de novembro 69 

de 2016. O próximo item a ser discutido foi: Plano de Trabalho - Parceria USCS/UFABC - 70 

Revista RIA. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma 71 

manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 72 

votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. A discussão do oitavo item foi 73 

retomada: Sobre fluxo para indicação de membros para banca de promoção para professor 74 

titular. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão foram 75 

propostas as seguintes diretrizes: as bancas serão formadas por docentes titulares internos do 76 

Centro com mais tempo de exercício, e será feito um revezamento do titular mais antigo até o 77 

mais novo; o docente titular suplente interno será outro docente titular do centro que será o 78 

representante titular na próxima banca; os membros titular e suplente serão responsáveis pela 79 

indicação de docentes titulares externos. O professor Edson Pinheiro Pimentel fará um 80 

documento contendo as diretrizes propostas e a discussão será retomada na próxima reunião 81 

ordinária. A discussão do sétimo item foi retomada: Normatização para afastamentos para pós-82 

doutorado: estabelecimento de cronograma e fluxo. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 83 

Pimentel. Após pequena discussão foi sugerida a criação de um Grupo de Trabalho composto 84 
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pela servidora Josiane Belloni Metzner e um representante docente de cada área do Centro. Os 85 

membros da Comissão anteriormente criada com o mesmo fim na legislatura anterior serão 86 

convidados a participar do Grupo de Trabalho. O item voltará a ser discutido na Ordem do Dia 87 

da próxima reunião ordinária. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da 88 

Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e dezessete minutos. 89 

Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a 90 

presente Ata. 91 
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