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Ata nº 11/2016/CMCC 

Ata da décima primeira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dez 1 

minutos do dia catorze de dezembro de dois mil e dezesseis, na sala 312-2, localizada na Torre 2, 2 

no Bloco A, campus de Santo André da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi 3 

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

professor Marcelo Bussotti Reyes, vice-presidente do Conselho, dos representantes dos 5 

servidores docentes do Centro: o professor Valdecir Marvulle e a sua suplente a professora 6 

Maria das Graças Bruno Marietto, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, a professora 7 

Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Juliana Cristina Braga, a professora Silvia Cristina 8 

Dotta, o professor Yossi Zana; das representantes dos técnicos-administrativos a servidora 9 

Quelita Lidaiana e a servidora Lucieni Gomes da Silva; e, dos representantes dos discentes de 10 

graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita e o aluno Luiz Henrique Fonseca. Ausência 11 

justificada da professora Itana Stiubiener e da sua suplente a professora Debora Maria Rossi de 12 

Medeiros e do professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior e do seu suplente o professor André 13 

Ricardo Oliveira da Fonseca. Ausência injustificada dos representantes do CECS o professor 14 

Mario Alexandre Gazziro e do seu suplente o professor Celso Setsuo Kurashima. Dando início à 15 

reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor 16 

Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior fez uma apresentação sobre o Orçamento da 17 

Universidade. II. O professor Marcelo Bussotti Reyes fez um informe sobre duas solicitações de 18 

atividade externa esporádica e eventual dos professores João Ricardo Sato e Maria Teresa 19 

Cartery Goulart encaminhadas para a Direção de Centro. III. A professora Ruth Ferreira Santos 20 

Galduróz fez um breve informe sobre a sua solicitação para participar do Comitê de Ética da 21 

APAE. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da 22 

ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 09 23 

de novembro de 2016. Item retirado de pauta a pedido da relatora, a servidora Patrícia Dias dos 24 

Santos. O próximo item a ser discutido foi: Parecer da Comissão de Estágio Probatório do 25 

professor Ivan Kaygodorov. Item relatado pelo professor Yossi Zana que leu o parecer 26 

recomendando a reprovação do segundo relatório do referido docente tendo em vista os fatos 27 
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relatados no parecer. Após pequena discussão, o segundo relatório do professor Ivan 28 

Kaygodorov foi colocado em votação e reprovado por unanimidade. O professor Yossi Zana irá 29 

fazer as alterações solicitadas no seu parecer e encaminhar via mensagem eletrônica para 30 

aprovação do Conselho. Os próximos itens a serem discutidos foram: parecer da Comissão de 31 

Estágio Probatório dos professores Cristiane Maria Sato, Denise Hideko Goya, Diogo Santana 32 

Martins, Fernando Teubl Ferreira, Juliana Militão da Silva Berbert e Monael Ribeiro Pinheiro. 33 

Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação 34 

os itens foram colocados em votação aprovados por unanimidade com duas abstenções. O 35 

próximo item a ser discutido foi: Sobre fluxo para indicação de membros para banca de 36 

promoção para professor titular. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como 37 

não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação aprovado por unanimidade 38 

com duas abstenções. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos 39 

assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro item a ser discutido foi: Aprovação de 40 

renovação de contrato da professora visitante Naomi Sutcliffe de Moraes. Item relatado pela 41 

servidora Luciana da Assessoria de Relações Internacionais. Como não houve nenhuma 42 

manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições 43 

para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. A pedido do professor Edson 44 

Pinheiro Pimentel houve uma inversão de pauta e o décimo terceiro item: indicação de membro 45 

interno para compor a banca que irá analisar o pedido de promoção funcional da professora 46 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani foi discutido por ter relação com o item que acabara de ser 47 

votado na Ordem do Dia. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena 48 

discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 49 

votá-lo. Após votação foram aprovados por unanimidade com uma abstenção os nomes do 50 

professor Valdecir Marvulle como membro titular interno e do professor Antonio Cândido 51 

Faleiros como membro titular externo. O professor Valdecir Marvulle informou a lista de 52 

membros internos sugerida por ele e a pedido do Conselho irá elencar os nomes em ordem de 53 

prioridade e encaminhar para a Comissão de Vagas. Os próximos itens a serem discutidos foram: 54 

Retificação do Edital 205/2016 que estabelece abertura de processo seletivo para professor 55 

visitante na área de Matemática, Retificação do Edital 204/2016 que estabelece abertura de 56 
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processo seletivo para professor visitante na área de Matemática Aplicada e Retificação do Edital 57 

203/2016 que estabelece abertura de processo seletivo para professor visitante na área de Ensino 58 

de Matemática. Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve 59 

nenhuma manifestação os itens foram promovidos à Ordem do Dia por considerar-se que já 60 

havia condições para votá-los. Após votação os itens foram aprovados por unanimidade com 61 

uma abstenção. Os próximos itens a serem discutidos foram: Aprovação de renovação de 62 

contrato do professor visitante Cesar Giacomini Penteado, Aprovação de renovação de contrato 63 

da professora visitante Cláudia Josimar  Abrão  de Araújo,  Aprovação  de renovação de contrato 64 

do professor visitante Mario Leston Rey e Aprovação de renovação de contrato do professor 65 

visitante Rogerio Rossi. Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não 66 

houve nenhuma manifestação os itens foram promovidos à Ordem do Dia por considerar-se que 67 

já havia condições para votá-los. Após votação os itens foram aprovados por unanimidade com 68 

uma abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Análise do parecer da Comissão de 69 

Redistribuição que analisou o pedido de redistribuição do professor Roberto Mossa da UFSC 70 

para a UFABC. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que informou que em seu 71 

parecer a Comissão recomendou que o pedido fosse indeferido. Como não houve nenhuma 72 

manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições 73 

para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade com uma abstenção. O próximo 74 

item a ser discutido foi: Relatório da Aplicação da Parcela Institucional Fapesp. Item relatado 75 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que fez um breve resumo do relatório. Como não houve 76 

nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 77 

condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade com uma abstenção. 78 

O próximo item a ser discutido foi: Normatização para afastamentos para pós-doutorado: 79 

estabelecimento de cronograma e fluxo. Item relatado pela professora Maria das Graças Bruno 80 

Marietto. Após pequena discussão, o professor Edson Pinheiro Pimentel sugeriu o seguinte 81 

encaminhamento: enviar uma CI para a Superintendência de Gestão de Pessoas em nome do 82 

ConCMCC com o apoio da Divisão Administrativa do Centro solicitando que seja criado um 83 

Grupo de Trabalho institucional para criar uma resolução geral para normatizar o afastamento 84 

internacional  de  docentes  e  um  Grupo  de  Trabalho  interno  para  elaborar  uma  proposta de 85 
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liberação no âmbito do Centro com critérios meritocráticos. O Grupo de Trabalho interno será 86 

presidido pela professora Maria das Graças Bruno Marietto e um docente de cada área do 87 

Centro. O próximo item a ser discutido foi: encaminhamentos do GT de Salas Docentes sobre 88 

alteração do algoritmo de alocação de docentes do CMCC em gabinetes. Item relatado pela 89 

professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani que apresentou as propostas do GT. Houve apenas 90 

uma breve discussão sobre o assunto e o assunto continuará no expediente, pois a pedido do 91 

professor Edson Pinheiro Pimentel a proposta deverá ser divulgada e discutida com toda a 92 

comunidade docente do Centro. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da 93 

Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezoito horas e cinquenta minutos. 94 

Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a 95 

presente Ata. 96 
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