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Ata nº 04/2017/CMCC 

 

Ata da quarta reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e cinco minutos do dia 1 

vinte e dois de março de dois mil e dezessete, na sala A1-S106, localizada no Bloco Alpha 01, 2 

campus de São Bernardo do Campo 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 Claudinei Eduardo Biazoli Júnior, a professora 6 

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

Debora Maria Rossi de Medeiros, o professor Harlen Costa Batagelo, a professora Silvia 8 

Cristina Dotta e o professor Yossi Zana; das representantes dos técnicos-administrativos a 9 

servidora Quelita Lidaiana e a servidora Lucieni Gomes da Silva; e da representante dos 10 

discentes a aluna Vanessa Carneiro Morita. Ausência justificada da professora Maria de 11 

Lourdes Merlini Giuliani e do seu suplente o professor Ercílio Carvalho da Silva e Ausência 12 

injustificada do representante dos docentes do CECS o professor Mario Alexandre Gazziro e do 13 

seu suplente o professor Celso Setsuo Kurashima; dos representantes dos discentes o aluno Luiz 14 

Henrique Fonseca e do seu suplente o aluno Jeferson Guimarães de Souza e dos representantes 15 

dos servidores docentes do Centro, o professor Valdecir Marvulle e a professora Maria das 16 

Graças Brunno Marietto. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a 17 

SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que a Direção do 18 

CMCC e as Coordenações de Curso estão sob processo de auditoria e que futuramente irão 19 

receber mais sugestões ou solicitações da Auditoria Interna. II. O professor Edson Pinheiro 20 

Pimentel solicitou a inclusão extraordinária do pedido de extensão do período de afastamento 21 

internacional da professora Cláudia Feitosa-Santana. III. O professor Edson Pinheiro Pimentel 22 

informou sobre a autorização da Direção para realização de atividades esporádicas pelos 23 

professores Dmitry Vasilevich e Rogério Rossi. IV. O professor Marcelo Bussotti Reyes 24 

informou que em 2012 o professor Alexandre Kihara coordenou o projeto da reserva técnica 25 

institucional e que por uma série de erros cometidos pela FAPESP, em 2017 ele foi informado 26 
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que o processo foi reprovado. O professor Marcelo Bussotti Reyes explicou que o relatório e a 27 

prestação de contas já foram encaminhados e aprovados pela FAPESP. V. O professor Edson 28 

Pinheiro Pimentel informou sobre o aceite da FAPESP para unificar as reservas técnicas 29 

institucionais dos anos de 2016 e 2017. O responsável pela submissão do projeto conjunto será o 30 

professor Marcelo Bussotti Reyes. VI. O professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a inclusão 31 

extraordinária do pedido de convalidação de seis disciplinas do curso de Licenciatura em 32 

Matemática. VII. O professor Yossi Zana solicitou que sejam encaminhadas sinopses das 33 

reuniões do Conselho ao Centro, ao que o professor Edson Pinheiro Pimentel agradeceu a 34 

sugestão e se comprometeu a encaminhar a sinopse da reunião corrente em até três dias úteis. 35 

VIII. O professor Yossi Zana solicitou a inversão e antecipação da discussão do sétimo item do 36 

expediente no que foi atendido pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Não havendo mais 37 

nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O 38 

primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 15 de março de 2016. 39 

Item retirado de pauta a pedido da relatora, a servidora Patrícia Dias dos Santos que informou 40 

que a redação da referida ata ainda não foi concluída e que a ata será colocada na pauta da 41 

reunião de junho, juntamente com as atas dos meses de abril e maio. Encerrados os itens 42 

constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. 43 

Houve uma inversão de pauta a pedido da Presidência da Mesa e o primeiro assunto a ser 44 

discutido foi: Solicitação de afastamento internacional da professora Natalia Emelianova. Item 45 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e pela professora Natalia Emelianova. Após 46 

pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 47 

condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação 48 

e aprovado por unanimidade. Os próximos itens a ser discutido foram: Sugestão da coordenação 49 

do Bacharelado em Matemática de banca para seleção de professores visitantes da área de 50 

Matemática Pura, edital 205/2016 e Sugestão da coordenação do Bacharelado em Matemática de 51 

banca para seleção de professores visitantes da área de Matemática Aplicada, edital 204/2016. 52 

Itens relatados pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão os itens foram 53 

promovidos à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-los. Como não 54 

houve nenhuma manifestação os itens foram colocados em votação e aprovados por 55 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC 

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC. 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP. 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7953 

patricia.santos@ufabc.edu.br 

 

unanimidade. Após isso houve uma inversão de pauta a pedido da Presidência da Mesa e o 56 

próximo item a ser discutido foi: Relatório de Gestão 2016. Item relatado pelo professor Edson 57 

Pinheiro Pimentel que fez uma breve leitura do relatório. Como não houve nenhuma 58 

manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições 59 

para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido 60 

foi: Composição da próxima Legislatura do ConCMCC. Item relatado pelo professor Edson 61 

Pinheiro Pimentel que informou que o mandato da atual legislatura termina na reunião de Julho 62 

de 2017. O relator apresentou o parecer elaborado para composição da legislatura atual discutido 63 

no Conselho em reunião realizada no ano de 2015. Após pequena discussão os conselheiros e a 64 

mesa indicaram que a composição atual (oito docentes, dois técnico-administrativos, dois 65 

discentes, um docente do CCNH e um docentes CECS) tem-se mostrado adequada. O professor 66 

Yossi Zana solicitou que a discussão sobre a próxima legislatura seja iniciada com pelo menos 12 67 

meses de antecedência do período eleitoral do ConCMCC ao que a Presidência da Mesa o 68 

secundou e sugeriu que na próxima reunião seja incluída na pauta uma proposta de resolução 69 

regulamentando o momento dessa discussão. Como não houve nenhuma manifestação o item foi 70 

promovido à Ordem do Dia e voltará a ser discutido na próxima reunião ordinária juntamente 71 

com a proposta de edital. O próximo item a ser discutido foi: Proposta de normatização de 72 

atribuição de créditos de carga didática a professores que exercem atividades didáticas de 73 

extensão. Item relatado pelo professor Yossi Zana que apresentou um conjunto de diretrizes que 74 

podem nortear a discussão sobre a atribuição de créditos de extensão conforme anexo 75 

disponibilizado. O relator destacou trecho da Portaria PROEC 008/2016 assinada pelo Pró-Reitor 76 

de Extensão e Cultura sobre atribuição de créditos de extensão. O professor Edson Pinheiro 77 

Pimentel informou que haverá uma reunião entre os Diretores de Centro e a PROEC para 78 

detalhar o assunto. Após a reunião, a Direção irá informar os resultados ao relator de modo que 79 

este possa decidir sobre o próximo encaminhamento deste item. Como não houve nenhuma 80 

manifestação o item foi mantido no Expediente e voltará a ser discutido na próxima reunião. 81 

Após isso, o item Apreciar alocação didática do ano de 2016 (Q1, Q2, Q3) foi retirado de pauta a 82 

pedido do relator, o professor Edson Pinheiro Pimentel com a justificativa de que a apreciação 83 

do detalhamento deste item neste momento seria proforma, pois o retrato da alocação de 2016 de 84 
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fato foi apresentado na reunião de fevereiro de2017, sem o detalhamento, quando o Conselho 85 

deliberou sobre a meta de 19 créditos para 2017, para fins de planejamento. Além disso, os dados 86 

da alocação são públicos para os docentes do CMCC, e são divulgados quadrimestralmente, 87 

apesar de não terem sido apreciados na reunião do conselho. Acordou-se que isso passará a 88 

acontecer quadrimestralmente, na última reunião que antecede o início do próximo quadrimestre, 89 

mesmo não estando a alocação fechada. O próximo item a ser discutido foi: Apreciar alocação 90 

didática do ano de 2017 (Q1). Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que 91 

apresentou o detalhamento da alocação por docente (graduação, pós-graduação e extensão) 92 

conforme anexo disponibilizado. Acordou-se que, mesmo não tendo a alocação fechada, essa 93 

apreciação passará a acontecer quadrimestralmente, na última reunião que antecede o início do 94 

próximo quadrimestre. O próximo item a ser discutido foi: Apreciar planejamento da oferta de 95 

disciplinas dos cursos específicos do CMCC no ano de 2017. Item relatado pelos professores 96 

Edson Pinheiro Pimentel e Marcelo Bussotti Reyes que apresentaram o planejamento destacando 97 

a lógica utilizada para o mesmo: matrizes de sugestão dos cursos em seus projetos pedagógicos e 98 

número de vagas do curso. Acordou-se que o planejamento dos cursos específicos do CMCC 99 

para 2018 serão apreciados pelo conselho de centro por volta de agosto ou setembro/2017. O 100 

próximo item a ser discutido foi: Relatório de atividades referente ao afastamento internacional 101 

do professor Ronaldo Cristiano Prati. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. 102 

Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se 103 

que já havia condições para votá-lo. Após votação o item foi aprovado por unanimidade. O 104 

próximo item a ser discutido foi: Solicitação de Extensão em 20 dias de período de afastamento 105 

da Profa. Claudia Feitosa Santana. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como 106 

não 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. O próximo 108 

item a ser discutido foi: Tabela de Equivalência de disciplinas da Licenciatura em Matemática. 109 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação 110 

o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. 111 

Após votação o item foi aprovado por unanimidade com a recomendação de que a Direção do 112 

Centro solicite à coordenação da Licenciatura da Matemática que a nova proposta de projeto 113 
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pedagógico do curso seja encaminhada para a pauta da reunião de junho de 2017. O próximo 114 

item a ser discutido foi: Proposta de Resolução para Afastamento superior a 59 dias. Item 115 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que apresentou o item conforme anexo 116 

disponibilizado. Após pequena discussão e sugestões por parte dos Conselheiros, o item foi 117 

mantido no Expediente e voltará a ser discutido na próxima reunião juntamente com uma nova 118 

proposta de texto. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a 119 

presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta minutos. Assim, para 120 

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

 122 
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