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Ata nº 10/2017/CMCC 

 

I. Ata da décima reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e quinze 1 

minutos do dia oito de novembro de dois mil e dezessete, na sala 312-2, Bloco A – campus Santo 2 

André da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi convocada e presidida pelo 3 

professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do vice-presidente deste Conselho o 4 

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

professor Cristian Favio Coletti, o professor Yossi Zana, o professor Maurício Firmino Silva 6 

Lima, o professor Márcio Fabiano da Silva, o professor André Mascioli Cravo, o professor Luiz 7 

Carlos Rozante, o professor Valdecir Marvulle; dos representantes dos técnicos-administrativos 8 

as servidoras Lucieni Gomes da Silva Martinelli e Quelita Lidaiana de Souza Nogueira; das 9 

representantes dos discentes as alunas Vanessa Carneiro Morita e Victoria Rodrigues. Dando 10 

início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. 11 

Informe da Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel agradeceu ao 12 

Conselho pela concordância e disponibilidade em alterar o local da reunião. II. Informe da 13 

Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel informou que autorizou o pedido 14 

de atividade esporádica e eventual do docente João Ricardo Sato: atuação no projeto “Prêmio de 15 

Excelência Acadêmica”. III. Informe da Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro 16 

Pimentel fez um breve relato sobre a adequação de espaço no 6º andar da Torre 2 para unificação 17 

da Divisão Administrativa + Divisão Acadêmica + Direção. IV. Informes dos Conselheiros: o 18 

professor Márcio Fabiano cumprimentou os professores Edson Pinheiro Pimentel e Marcelo 19 

Bussotti Reyes pelo encerramento da sua gestão e desejou uma ótima gestão à próxima Diretoria 20 

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

da ORDEM DO DIA. O único item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 20 22 

de outubro de 2017. Retirada de pauta a pedido da relatora. Encerrados os itens constantes da 23 

Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro 24 

assunto a ser discutido foi: Relatório de atividades do professor Alessandro Jacques Ribeiro. 25 

Item relatado pelo professor Alessandro Jacques Ribeiro. Como não houve nenhuma 26 
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manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições 27 

para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo 28 

item a ser discutido foi: Relatório de atividades do professor André Mascioli Cravo. Item 29 

relatado pelo professor André Mascioli Cravo. Como não houve nenhuma manifestação o item 30 

foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, 31 

o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 32 

Apreciação calendário/cronograma das reuniões 2018. Item relatado pela servidora Patrícia Dias 33 

dos Santos. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que 34 

já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por 35 

unanimidade com a alteração sugerida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes.  O próximo item a 36 

ser discutido foi: Prestação de Contas da Execução Orçamentária do CMCC. Item relatado pela 37 

servidora Quelita Lidaiana. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por 38 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e 39 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Revisão das Resoluções 02 e 06 40 

do ConCMCC que versam sobre “alocação didática”. Item relatado pelo professor Edson 41 

Pinheiro Pimentel que explicou que a sua intenção era apenas iniciar a discussão do item, mas 42 

que quando ele já tivesse uma versão mais consolidada, ele se comprometia a comparecer em 43 

reuniões posteriores do Conselho para auxiliar na discussão. Após pequena discussão o item foi 44 

mantido no Expediente e voltará a ser discutido em reuniões posteriores. Encerrados os assuntos 45 

constantes da pauta, o Presidente da Mesa informou que esta era a sua última reunião, pois o seu 46 

mandato como Diretor de Centro se encerraria no dia 30 de novembro de 2018 e fez uma série de 47 

agradecimentos. Após isso ele agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze 48 

horas e quarenta e cinco minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária 49 

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 50 
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Secretária Executiva do CMCC 
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Diretor do CMCC 


