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Ata nº 03/2017/CMCC 

 

Ata da terceira reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e oito minutos do dia 1 

doze de abril de dois mil e dezessete, na sala 312-2, localizada na Torre 2, no Bloco A, campus 2 

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

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do professor Marcelo Bussotti 4 

Reyes, vice-presidente do Conselho, dos representantes dos servidores docentes do Centro: o 5 

professor Valdecir Marvulle, o professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior, a professora Maria 6 

de Lourdes Merlini Giuliani, a professora Ruth Ferreira Santos Galduroz, a professora Debora 7 

Maria Rossi de Medeiros, o professor Harlen Costa Batagelo, e o professor Francisco de Assis 8 

Zampirolli; das representantes dos técnicos-administrativos a servidora Quelita Lidaiana e a 9 

servidora Lucieni Gomes da Silva; da representante dos discentes a aluna Vanessa Carneiro 10 

Morita; e do representante dos docentes do CECS o professor Celso Setsuo Kurashima. 11 

Ausência injustificada da professora Silvia Cristina Dotta e do seu suplente o professor Luiz 12 

Carlos Rozante e dos representantes dos discentes o aluno Luiz Henrique Fonseca e do seu 13 

suplente o aluno Jeferson Guimarães de Souza. Dando início à reunião, o professor Edson 14 

Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. Apresentação do Pró-Reitor de 15 

Extensão e Cultura, o professor Daniel Pansarelli; II. O professor Marcelo Bussotti Reyes fez 16 

um informe sobre a Reserva técnica institucional da FAPESP para 2017; III. Acordo com a Pró-17 

Reitoria de Pós-Graduação sobre espaço para alunos de graduação no Bloco B; IV. O professor 18 

Edson Pinheiro Pimentel leu recomendação da Comissão de Vagas acerca de questões de gênero 19 

na composição das bancas e solicitou que na composição das bancas de concurso seja observada 20 

a questão de igualdade de gêneros. V. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou a criação 21 

de GT no âmbito da Comissão de Vagas (ConsUni) para elaborar proposta sobre questões de 22 

gênero em futuras contratações. VI. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que não foi 23 

possível finalizar a ata da reunião do mês de março e colocá-la em pauta devido à licença da 24 

secretária do Conselho. VII. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que está ocorrendo 25 

uma auditoria interna na coordenação dos cursos de graduação vinculados ao CMCC. VIII. O 26 
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professor Edson Pinheiro Pimentel informou que a professora Fabiana Soares Santana solicitou 27 

exoneração, sendo assim abrem-se duas novas vagas para o curso de computação, pois há 28 

também a vaga do professor Carlos Alberto Kamienski que pediu exoneração devido à sua 29 

aprovação no concurso para professor titular. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 30 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O item Solicitação de aprovação de 31 

novas ementas de disciplinas livres para a Licenciatura em Matemática foi retirado de pauta a 32 

pedido do relator. O primeiro item a ser discutido foi: Proposta de Resolução para Auxílio 33 

Financeiro. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e pela servidora Quelita 34 

Lidaiana que apresentaram a proposta de resolução. Após pequena discussão, o item foi 35 

colocado em votação e aprovado por unanimidade com alterações. Encerrados os itens 36 

constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. 37 

O primeiro item a ser discutido foi: Relatório de atividades e aprovação da prorrogação do 38 

contrato da professora visitante Claudia Feitosa Santana. Item relatado pelo professor Edson 39 

Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do 40 

Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por 41 

unanimidade a renovação do contrato da docente. O item Solicitação de aprovação de novas 42 

ementas de disciplinas livres para a Licenciatura em Matemática foi retirado de pauta a pedido 43 

do relator, o professor Yossi Zana que justificou a sua ausência da reunião. O próximo item a ser 44 

discutido foi: Critérios para seleção de candidatos para ocupar a vaga de redistribuição de 45 

docente sênior (vaga destinada pela Reitoria). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro 46 

Pimentel. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que 47 

já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade com uma 48 

abstenção e alterações. O próximo item a ser discutido foi: Proposta de Resolução para 49 

Afastamento superior a 59 dias. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e pela 50 

servidora Quelita Lidaiana que apresentaram a proposta de resolução. Após pequena discussão e 51 

sugestões de alteração, o item foi mantido no Expediente e voltará a ser discutido na próxima 52 

reunião, na qual será apresentada uma nova versão já incorporando as sugestões propostas. 53 

Esgotados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos 54 
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e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e oito minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia 55 

Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 56 
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