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Ata nº 10/2016/CMCC 

 

Ata da décima reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e quinze minutos do 1 

dia dezenove de outubro de dois mil e dezesseis, na sala 312-2, localizada na Torre2, no Bloco 2 

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

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

dos servidores docentes do Centro: o professor Valdecir Marvulle, a professora Maria de 5 

Lourdes Merlini Giuliani, a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Juliana 6 

Cristina Braga, a professora Silvia Cristina Dotta, o professor Francisco de Assis Zampirolli; 7 

das representantes dos técnicos-administrativos a servidora Josiane Belloni Metzner e a servidora 8 

Lucieni Gomes da Silva; e, do representante do CECS o professor Mario Alexandre Gazziro. 9 

Ausência justificada da professora Itana Stiubiener e da sua suplente a professora Debora Maria 10 

Rossi de Medeiros, do professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior e do seu suplente o professor 11 

André Ricardo Oliveira da Fonseca; dos representantes dos discentes de graduação a aluna 12 

Vanessa Carneiro Morita e o seu suplente o aluno Esaú Sirius Ventura Pupo. Ausência 13 

injustificada dos representantes dos discentes de graduação o aluno Luiz Henrique Fonseca e o 14 

seu suplente o aluno Jeferson Guimarães de Souza. Dando início à reunião, o professor Edson 15 

Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: O professor Edson Pinheiro Pimentel 16 

solicitou a inclusão na pauta do relatório de atividades referente ao afastamento internacional 17 

para estágio pós-doutoral da professora Gordana Manic. II. O professor Edson Pinheiro 18 

Pimentel justificou a ausência do vice-presidente do Conselho, o professor Marcelo Bussotti 19 

Reyes, o qual não pôde comparecer à reunião por estar ministrando uma disciplina de pós-20 

graduação. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes 21 

da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 22 

21 de setembro de 2016. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve 23 

nenhuma manifestação, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade com uma 24 

abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Ata da reunião extraordinária realizada em 05 de 25 

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

item a ser discutido foi: Regulamentação das Atribuições, Competências e Regimento Interno da 28 

CdP-CMCC. Item relatado pelo professor Luiz Carlos Rozante. Como não houve nenhuma 29 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 30 

discutido foi: Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Claudinei Eduardo 31 

Biazoli Junior. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma 32 

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

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

Houve um pedido de inversão de pauta a pedido do demandante do quarto item da pauta. Assim, 35 

o primeiro item a ser discutido foi: Aprovação de renovação de contrato da professora visitante 36 

Samira Mourada. Item relatado pela servidora Luciana Martiliano Milena da Assessoria de 37 

Relações Internacionais. Após pequena discussão o item foi promovido à ordem do dia por se 38 

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

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação de renovação de contrato do 40 

professor visitante Leandro Alexandre da Silva cuja ordem na pauta também foi invertida por 41 

estar relacionado com o item anterior. Item relatado pelo professor Alexei Magalhães Veneziani. 42 

Como não houve nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se 43 

que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O 44 

próximo item a ser discutido foi: Aprovação da banca de concurso referente ao edital 230/2015 45 

área de Matemática. Item relatado pelo professor Alexei Magalhães Veneziani. Como não houve 46 

nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 47 

condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a 48 

ser discutido foi: Aprovação da banca de concurso referente ao edital 008/2016 área de 49 

Matemática. Item relatado pelo professor Alexei Magalhães Veneziani. Após pequena discussão, 50 

o item foi adiado para o relator fizesse um levantamento junto à Superintendência de Gestão de 51 

Pessoas sobre a subárea de inscrição dos candidatos. O próximo item a ser discutido foi: Projeto 52 

de aplicação da Parcela da Reserva Técnica para Custos de infraestrutura Institucional para 53 

Pesquisa da Fapesp. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve 54 

nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 55 
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condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a 56 

ser discutido foi: Solicitação de afastamento para realização de estágio pós-doutoral do professor 57 

Alessandro Jacques Ribeiro. Item relatado pelo professor Alessandro Jacques Ribeiro. Após 58 

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

para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. Após isso, com o retorno do 60 

professor Alexei Magalhães Veneziani a discussão do item Aprovação da banca de concurso 61 

referente ao edital 008/2016 área de Matemática foi retomada. Após pequena discussão, o item 62 

foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. A seguir 63 

começou-se a votação das propostas apresentadas durante a discussão. A primeira proposta a ser 64 

votada foi a do professor Yossi Zana que consistia em substituir o professor Roldão da Rocha 65 

Junior (quarto membro titular) pela professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani (primeira 66 

suplente) e indicar mais um membro com perfil probabilista para a Banca. Após votação, a 67 

proposta foi recusada com quatro abstenções e um voto contrário. Após isso, foi colocada em 68 

votação a proposta do professor Valdecir Marvulle que sugeria que o professor Henrique 69 

Nogueira de Sá Earp (segundo membro titular) fosse substituído pelo professor Lucio Centrone 70 

(segundo suplente). Após votação, a proposta foi aprovada com quatro votos favoráveis e três 71 

abstenções. Após isso, o professor Alexei Magalhães Veneziani acatou a proposta do professor 72 

Valdecir Marvulle de incluir mais um membro titular externo, o professor Luis Renato Fontes e 73 

um membro suplente externo, o professor Vanderlei da Costa Bueno na banca. Após isso, foi 74 

colocada em votação a proposta do professor Edson Pinheiro Pimentel de substituir a presidência 75 

da banca do professor Fabiano Gustavo Braga Brito pelo professor Roldão da Rocha Junior. 76 

Após votação, a proposta foi aprovada com três votos favoráveis e três abstenções. Após isso, 77 

iniciou-se a discussão do item Relatório de atividades referente ao afastamento internacional 78 

para estágio pós-doutoral da professora Gordana Manic. Item relatado pela professora Gordana 79 

Manic. Como não houve nenhuma manifestação o item promovido à Ordem do Dia por 80 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 81 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Sobre fluxo para indicação de membros para 82 

banca de promoção para professor titular. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 83 

Após pequena discussão e sugestão de alterações, foi acatada a sugestão de indicar 84 
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informalmente os professores Valdecir Marvulle e Antonio Cândido Faleiros para começarem a 85 

fazer a prospecção de possíveis candidatos externos para compor a banca que irá analisar o 86 

pedido de promoção da professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani. O professor Edson 87 

Pinheiro Pimentel solicitou aos Conselheiros que analisassem o documento que compunha o 88 

anexo do item e encaminhassem sugestões à Presidência, as quais seriam discutidas na próxima 89 

reunião. A discussão do item Normatização para afastamentos para pós-doutorado: 90 

estabelecimento de cronograma e fluxo foi suspensa devido à falta de quórum. Como não havia 91 

mais quórum, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 92 

dezesseis horas e quarenta em cinco minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 93 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 94 
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