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Ata nº 02/2017/CMCC 

 

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

dia vinte e dois de março de dois mil e dezessete, na sala A1-S203, localizada no Bloco Alpha 2 

01, campus de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião 3 

foi 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, o professor Claudinei Eduardo 6 

Biazoli Júnior, a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Itana Stiubiener, o 7 

professor Harlen Costa Batagelo, a professora Silvia Cristina Dotta e o professor Yossi Zana e o 8 

seu suplente o professor Francisco de Assis Zampirolli; das representantes dos técnicos-9 

administrativos a servidora Quelita Lidaiana e a servidora Lucieni Gomes da Silva; e da 10 

representante dos discentes a aluna Vanessa Carneiro Morita. Ausência justificada dos 11 

representantes dos discentes o aluno Luiz Henrique Fonseca e do seu suplente o aluno Jeferson 12 

Guimarães de Souza. Ausência injustificada da professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani e 13 

do seu suplente o professor Ercílio Carvalho da Silva e do representante dos docentes do CECS 14 

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

Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE 16 

INFORMES: Houve um breve informe conjunto sobre os itens a seguir feito pelo professor 17 

Edson Pinheiro Pimentel e pela servidora Quelita Lidaiana: I. Normatização Institucional de 18 

Afastamentos de Servidores; II. Sobre análise dos afastamentos com ônus e necessidade de 19 

revogação/revisão da resolução ConCMCC 12/14 que “Dispõe sobre a concessão de afastamento 20 

com ônus e pagamento de inscrição para docentes e técnicos administrativos alocados no 21 

CMCC”; e III. Sobre empenho de diárias. IV. O professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a 22 

prorrogação do mandato da Comissão de Pesquisa do CMCC por dois meses (o mandato 23 

encerra-se em 19 de abril de 2017), a qual após votação foi aprovada por unanimidade pelo 24 

Conselho. V. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez um breve informe sobre a solicitação da 25 

Reitoria para que os Centros emitam pareceres para o ConsUni, quanto à viabilidade de 26 
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atendimento das infraestruturas sob suas coordenações, para implantação das propostas dos 27 

cursos das novas licenciaturas. VI. O professor Marcelo Bussotti Reyes fez um informe sobre o 28 

resultado do GT 40 vagas, o qual gerou como resultado para o CMCC a alocação de 11 novas 29 

vagas. Um grupo interno foi formado para estudar a distribuição destas vagas dentre as grandes 30 

áreas do Centro. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos 31 

constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária 32 

realizada em 15 de fevereiro de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. 33 

Após pequena discussão a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade com três 34 

abstenções. Os próximos itens a serem discutidos foram: Parecer da Comissão de Estágio 35 

Probatório referente ao relatório final dos professores Claudinei Biazoli Júnior, Evonir Albrecht 36 

e Fábio Marques Simões de Souza. Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que 37 

leu os pareceres das Comissões, os quais recomendaram a aprovação dos avaliados em estágio 38 

probatório. Como não houve nenhuma manifestação o parecer dos professores Evonir Albrecht e 39 

Fábio Marques Simões de Souza foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após 40 

isso, o parecer do professor Claudinei Biazoli Júnior foi colocado em votação e aprovado por 41 

unanimidade com uma abstenção e com a seguinte recomendação: a Comissão responsável pelo 42 

parecer deverá retificá-lo, pois o mesmo foi preenchido de forma incorreta. O próximo item a ser 43 

discutido foi: Parecer da Comissão de Estágio Probatório referente ao relatório final do professor 44 

Ivan Kaygodorov. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que leu o parecer da 45 

Comissão, a qual recomendava a aprovação do professor Ivan Kaygodorov em estágio 46 

probatório. Terminado o relato, iniciou-se a discussão sobre o item. O professor Yossi Zana fez 47 

um breve resumo sobre o parecer de sua autoria que foi encaminhado a todos os Conselheiros 48 

por meio de mensagem eletrônica e no qual ele recomendava a reprovação do docente no estágio 49 

probatório. O professor Antonio Cândido Faleiros, presidente da Comissão, juntamente com os 50 

demais membros os professores Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira e Francisco de Assis 51 

Zampirolli fizerem um breve relato sobre o trabalho da Comissão. Após uma breve discussão 52 

optou-se pelo seguinte encaminhamento: colocar em votação ambos os pareceres. Após votação 53 

o parecer do professor Yossi Zana recebeu quatro votos favoráveis e o parecer da Comissão 54 

recebeu três votos favoráveis e três abstenções. Sendo assim, o professor Ivan Kaygodorov foi 55 
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reprovado em estágio probatório por maioria simples. O próximo item a ser discutido foi: 56 

Parecer da Comissão de Estágio Probatório referente ao relatório parcial dos professores André 57 

Martin Timpanaro, André Pierro de Camargo, Juliana Fernandes da Silva Pimentel, Luis Enrique 58 

Ramirez, Marcia Aguiar, Nazar Arakelian e Rodrigo Roque Dias. Itens relatados pelo professor 59 

Edson Pinheiro Pimentel. Após leitura, os pareces foram colocados em votação e aprovados por 60 

unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos 61 

assuntos constantes do EXPEDIENTE. Os primeiros itens a ser discutido foram: Relatório de 62 

atividades e aprovação da prorrogação do contrato de professor visitante do professor Nail 63 

Khusnutdinov e Relatório de atividades e aprovação da prorrogação do contrato de professor 64 

visitante da professora Tatiana Skoraia. Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 65 

Como não houve nenhuma manifestação os itens foram promovidos à Ordem do Dia por 66 

considerar-se que já havia condições para votá-los. Após votação os itens foram aprovados por 67 

unanimidade. Após isso houve uma inversão de pauta a pedido da presidência da mesa e o 68 

próximo item a ser discutido foi: Solicitação de afastamento internacional do professor Rogério 69 

Perino de Oliveira Neves. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não 70 

houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já 71 

havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo 72 

item a ser discutido foi: Indicação de membros para compor a banca que irá analisar o pedido de 73 

promoção funcional da professora Lúcia Regina Horta Franco. Item relatado pelo professor 74 

Edson Pinheiro Pimentel que leu os nomes dos docentes indicados pela presidente da Comissão, 75 

a professora Denise Consonni. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à 76 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi 77 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Redistribuição do professor Ivan 78 

Kaygodorov da UFABC para a UFES. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 79 

Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se 80 

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

uma abstenção. Os próximos itens a ser discutido foram: Solicitação de aprovação de novas 82 

ementas de disciplinas livres para a Licenciatura em Matemática e Equivalência das disciplinas 83 

de Didática, Desenvolvimento e Aprendizagem, Políticas Educacionais, Libras e Prática de 84 
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Ciências e Matemática: Aprovação das novas versões e a equivalência com as antigas (que 85 

constam no PPC). Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduroz que informou 86 

que o item sobre novas ementas já havia sido discutido em reunião anterior do ConCMCC, pediu 87 

para retirá-lo de pauta e fez uma breve discussão sobre a criação de novas disciplinas. O 88 

professor Edson Pinheiro Pimentel promoveu o item para a Ordem do Dia e ele voltará a ser 89 

discutido na próxima reunião do ConCMCC. Houve uma nova inversão de pauta e o próximo 90 

item a ser discutido foi: Relatório de atividades referente ao afastamento internacional do 91 

professor Claudinei Biazoli Júnior. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como 92 

não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já 93 

havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado unanimidade com uma 94 

abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de afastamento internacional da 95 

professora Juliana Fernandes da Silva Pimentel. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 96 

Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por 97 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado 98 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de afastamento internacional da 99 

professora Claudia Feitosa Santana. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 100 

Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se 101 

que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado unanimidade. O próximo 102 

item a ser discutido foi: Alocação da área que irá receber a vaga de redistribuição para docente 103 

sênior. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que informou que a Direção irá 104 

consultar as Coordenações de Curso para discutir a alocação da vaga e trará sugestões para a 105 

próxima reunião. O próximo item a ser discutido foi: Proposta de Resolução para Auxílio 106 

Financeiro. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que se comprometeu a 107 

encaminhar a proposta para apreciação e sugestão de todos os Conselheiros por meio de 108 

mensagem eletrônica. Dado o adiantado da hora, o item Proposta de normatização de atribuição 109 

de créditos de carga didática de professores que exercem atividades didáticas de extensão, 110 

continuará no Expediente e será discutido na próxima reunião ordinária. O item Alocação de 111 

uma cota de impressão estendida a ocupantes de cargos e funções de representação e direção em 112 

Conselhos, Coordenações, Comissões, Grupos de Trabalho e semelhantes foi retirado de pauta a 113 
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pedido do relator, o professor Yossi Zana, pois o assunto ainda está sendo discutido no CETIC e 114 

o item Proposta de realocação de espaços para sala de transição de docentes (Bloco A), sala de 115 

coordenações de cursos (Bloco B) em Santo André, sala de convivência (Bloco B) foi retirado de 116 

pauta a pedido do relator, o professor Edson Pinheiro Pimentel, pois o assunto já havia sido 117 

esgotado em discussão preliminar realizada por meio de mensagem eletrônica entre os 118 

Conselheiros. Não havendo mais quórum, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e 119 

encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta e sete minutos. Assim, para constar, eu, 120 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 121 

 122 
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