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Ata nº 01/2017/CMCC 

 

Ata da primeira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e seis minutos do dia 1 

quinze de fevereiro de dois mil e dezessete, na sala 312-2, localizada na Torre 2, 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, vice-presidente do Conselho, dos representantes dos servidores docentes do 5 

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

Giuliani, a professora Virgínia Cardia Cardoso, a professora Juliana Cristina Braga e o 7 

professor Yossi Zana e o seu suplente o professor Francisco de Assis Zampirolli; das 8 

representantes dos técnicos-administrativos a servidora Quelita Lidaiana e a servidora Lucieni 9 

Gomes da Silva; dos representantes dos discentes de graduação a aluna Vanessa Carneiro Morita 10 

e o aluno Jeferson Guimarães de Souza; e do representante dos docentes do CECS o professor 11 

Mario Alexandre Gazziro. Ausência injustificada do professor Valdecir Marvulle e da sua 12 

suplente a professora Maria das Graças Bruno Marietto, da professora Itana Stiubiener e da sua 13 

suplente a professora Debora Maria Rossi de Medeiros e da professora Silvia Cristina Dotta e do 14 

seu suplente Luiz Carlos Rozante. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel 15 

abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. A servidora Patricia Guilhermitti Pereira fez uma 16 

apresentação sobre a Assessoria de Cooperações Institucionais e Convênios. Houve uma pausa 17 

na Sessão de Informes para a discussão de itens constantes no Expediente cujos relatores não 18 

eram Conselheiros. Assim, o primeiro item a ser discutido foi: Oferta do curso de pós-graduação 19 

latu-sensu Tecnologia e Sistemas de Informação e atribuição de créditos a docentes do CMCC. 20 

Item relatado pelo professor Guiou Kobayashi que informou que este curso não ofereceria mails 21 

bolsas para os participantes e solicitou as seguintes reduções: Guiou Kobayashi: cinquenta por 22 

cento (Coordenador do curso) e Francisco Zampirolli: trinta por cento (Vice coordenador do 23 

curso), e as seguintes atribuições de crédito: Rogério Perino de Oliveira Neves: cinco créditos-24 

aula, Vera Nagamuta: cinco créditos-aula, Denise Hideko Goya: cinco créditos-aula e Francisco 25 

Isidro Masseto: cinco créditos-aula. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do 26 
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Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 27 

unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação da Comissão 28 

para avaliação da documentação dos candidatos ao processo seletivo para professor visitante 29 

referente ao edital 188/2016. Item relatado pelo professor Márcio Katsumi Oikawa que informou 30 

que a Comissão será composta pelos professores Jesus Pascual Mena Chalco (presidente), 31 

Alexandre Noma, Denise Hideko Goya e Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão o 32 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após 33 

votação o item foi aprovado por unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser 34 

discutido foi: Relatório de atividades referente ao afastamento internacional do professor 35 

Olexandr Zhydenko. Item relatado pelo professor Olexandr Zhydenko. Como não houve 36 

nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 37 

condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade com uma abstenção. 38 

Após isso se reiniciou os Informes. II. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que 39 

autorizou a participação das professoras Débora Maria Rossi Medeiros e Karla Vittori no 40 

Comitê de Auxílio Técnico do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAT-TIC) 41 

do MCTI. III. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou sobre a implantação parcial do 42 

Sistema de Apoio à Alocação Didática de docentes do CMCC, a qual foi dividida em duas fases 43 

e cujo piloto estava sendo testado pelos professores da Neurociência. IV. O professor Edson 44 

Pinheiro Pimentel informou os encaminhamentos sobre a regulamentação de afastamentos no 45 

âmbito institucional: a Comunicação Interna a ser encaminhada para a Reitoria conforme 46 

deliberação da reunião anterior do Conselho não foi encaminhada, pois esse assunto já estava na 47 

pauta da reunião de Dirigentes e a Divisão Administrativa do CMCC também está 48 

desenvolvendo um estudo sobre o assunto. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 49 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata 50 

da reunião ordinária realizada em 09 de novembro de 2016. Item relatado pela servidora Patrícia 51 

Dias dos Santos. Após pequena discussão a ata foi colocada em votação e aprovada por 52 

unanimidade com três abstenções e alterações nas linhas trinta e um e quarenta e oito. O próximo 53 

item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 14 de dezembro de 2016. Item 54 

relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação a ata 55 
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foi colocada em votação e aprovada por unanimidade com três abstenções. Os próximos itens a 56 

serem discutidos foram: Pareceres da Comissão de Estágio Probatório dos professores André 57 

Brandão, Evonir Albrecht e Fábio Marques Simões de Souza. Itens relatados pelo professor 58 

Edson Pinheiro Pimentel. Como as Comissões responsáveis pelos relatórios dos professores 59 

Evonir Albrecht e Fábio Marques Simões de Souza não apresentaram os pareceres em tempo 60 

hábil para a reunião os mesmos foram retirados de pauta a pedido do relator. Foi então lido o 61 

parecer da Comissão do professor André Brandão que recomendou a sua aprovação em estágio 62 

probatório. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado 63 

por unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos 64 

assuntos constantes do EXPEDIENTE. Os itens Solicitação de atividade externa esporádica e 65 

eventual do professor Marcelo Salvador Caetano e Solicitação de atividade externa esporádica e 66 

eventual do professor Fernando Augusto Oliveira foram retirados de pauta de pauta a pedido do 67 

relator, o professor Edson Pinheiro Pimentel, pois ele considerou que as solicitações estavam 68 

muito abrangentes e solicitou que os demandantes caracterizassem cada atividade. O próximo 69 

item a ser discutido foi: Ad referendum da banca de concurso na área de Matemática referente ao 70 

edital 008/2016. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que o ad 71 

referendum preciso ser feito, pois vários membros da banca informaram indisponibilidade em 72 

participar da mesma. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por 73 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 74 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Indicação de membro interno para compor a 75 

banca que irá analisar o pedido de promoção funcional da professora Lúcia Regina Horta Franco. 76 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que informou que a professora Lúcia 77 

Regina Horta Franco indicou a professora Denise Consonni, o professor Adalberto Fazzio e o 78 

professor Carlos Alberto Kamienski como membros internos. Como o professor Adalberto 79 

Fazzio não é docente da UFABC o Conselho optou por indicar a professora Denise Consonni 80 

como membro interno titular e o professor Carlos Alberto Kamienski como membro interno 81 

suplente. O item continua em expediente aguardando as indicações de membros externos, a qual 82 

deverá ser feita pelos membros internos até a próxima reunião do Conselho. O próximo item a 83 

ser discutido foi: Afastamento Nacional do professor Ivan Kaygorodov para intercâmbio 84 
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científico na Unicamp (superior a 59 dias). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 85 

Pimentel. Após votação foi aprovado por quatro votos favoráveis, dois votos contrários e uma 86 

abstenção o seguinte encaminhamento: aprovar o afastamento do professor Ivan Kaygorodov 87 

com a condição de que ele apresente um plano de atividades a serem desenvolvidas durante o 88 

afastamento. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se 89 

que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado unanimidade com duas 90 

abstenções. O próximo item a ser discutido foi: Orçamento do CMCC para 2017 (Custeio). Item 91 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e pela servidora Quelita Lidaiana. Após 92 

pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 93 

condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado unanimidade com as seguintes 94 

alterações: a alocação de doze mil reais para diárias nacionais, a alocação de três mil reais para 95 

diárias nacionais de visitantes, a alocação de dezenove mil reais para diárias internacionais e a 96 

alocação de dez mil reais para o pagamento de inscrição, sendo nove mil para docentes e um mil 97 

para discentes. O próximo item a ser discutido foi: Carga didática média praticada pelo CMCC 98 

em 2016 e definição da carga didática média em 2017 para fins de Planejamento. Item relatado 99 

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem 100 

do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado 101 

por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Proposta de realocação de espaços para 102 

sala de transição de docentes (Bloco A), sala de coordenações de cursos (Bloco B) em Santo 103 

André, sala de convivência (Bloco B). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que 104 

apresentou apenas a proposta da sala de transição de docentes no Bloco A, permanecendo as 105 

demais propostas no Expediente para serem discutidas na próxima reunião ordinária. Como não 106 

houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já 107 

havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. Dado o 108 

adiantado da hora, os assuntos Planejamento de créditos de extensão em atividades didáticas para 109 

o ano de 2017, Proposta de Normatização de atribuição de créditos de carga didática a 110 

professores que exercem atividades didáticas de extensão e Resultado GT Docente (40 vagas) e 111 

criação de GT no âmbito do CMCC para avaliação da situação atual, e definição de vagas de 112 

docentes por área, continuarão no Expediente e serão discutidos na próxima reunião ordinária. 113 
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Não havendo mais quórum, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a 114 

reunião às dezoito horas e trinta minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 115 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 116 

 117 

 

 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


