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Ata nº 05/2017/CMCC 

 

Ata da quinta reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e dezenove minutos do 1 

dia sete de junho de dois mil e dezessete, na sala 312-2, localizada no terceiro andar da Torre 2 2 

do Bloco A, campus de Santo André da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi 3 

convocada e presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes vice-presidente do Conselho, 4 

devido às férias do presidente do Conselho o professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a 5 

presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: o professor Valdecir Marvulle, a 6 

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

professor Harlen Costa Batagelo e o professor Yossi Zana; das representantes dos técnicos-8 

administrativos a servidora Quelita Lidaiana e a servidora Lucieni Gomes da Silva; da 9 

representante dos discentes a aluna Vanessa Carneiro Morita e do representante dos docentes do 10 

CECS o professor Celso Setsuo Kurashima. Ausência justificada da professora Silvia Cristina 11 

Dotta e do seu suplente o professor Luiz Carlos da Silva Rozante, do professor Claudinei 12 

Eduardo Biazoli Júnior e do seu suplente o professor André Ricardo Oliveira da Fonseca. 13 

Ausência injustificada dos representantes dos discentes o aluno Luiz Henrique Fonseca e do seu 14 

suplente o aluno Jeferson Guimarães de Souza e das representantes dos servidores docentes do 15 

Centro, a professora Itana Stiubiener e a professora Debora Maria Rossi de Medeiros. Dando 16 

início à reunião, o professor Marcelo Bussotti Reyes abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O 17 

servidor Silas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura convidou os Conselheiros a participarem do 18 

III Congresso de Extensão Universitária. II. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que 19 

foi criado um Grupo de Trabalho para discutir a resolução ConsEPE nº 100. III. O professor 20 

Marcelo Bussotti Reyes informou que os laboratórios do Bloco L serão entregues em breve. IV. 21 

O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que o professor Rogério Perino de Oliveira Neves 22 

encaminhou carta informando que teve o seu financiamento aprovado pela instituição que irá 23 

recebê-lo referente ao seu pedido de afastamento internacional aprovado em reunião anterior. 24 

Nesse momento a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani foi convidada para compor a 25 

mesa juntamente com o professor Marcelo Bussotti Reyes. Não havendo mais nenhum informe, 26 
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iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser 27 

discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 27 de março de 2017. Item relatado pela 28 

servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação a ata foi colocada 29 

em votação e aprovada por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Ata da reunião 30 

ordinária realizada em 12 de abril de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos 31 

Santos. Como não houve nenhuma manifestação a ata foi colocada em votação e aprovada por 32 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 10 de 33 

maio de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma 34 

manifestação a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O próximo item a ser 35 

discutido foi: Aprovação de indicação ad referendum de membros da Comissão Especial da 36 

Promoção da Professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco. Item relatado pelo professor 37 

Marcelo Bussotti Reyes que explicou que devido à indisponibilidade de alguns membros foi 38 

necessário indicar e aprovar dois novos membros por meio de ad referendum, o qual ele estava 39 

submetendo à aprovação do Conselho. Como não houve nenhuma manifestação o item foi 40 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Definição 41 

do número de representantes em cada categoria para a próxima legislatura do ConCMCC. Item 42 

relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que a sua proposta era manter a 43 

composição atual, conforme discutido pelo ConCMCC em reunião anterior. Após pequena 44 

discussão foi aprovada por unanimidade a composição atual: oito representantes docentes do 45 

Centro, dois representantes técnico-administrativos do Centro, dois representantes discentes de 46 

graduação ou de pós-graduação, um representante docente do CCNH e um representante docente 47 

do CECS. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos 48 

constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: Aprovação da Comissão 49 

Avaliadora referente ao processo seletivo para professor visitante sênior – edital 182/2016. Item 50 

relatado pelo professor Rodrigo Fresneda. Após pequena discussão o item foi promovido à 51 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 52 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 53 

discutido foi: Solicitação de afastamento internacional do professor Olexandr Zhydenko. Item 54 

relatado pelo professor Olexandr Zhydenko. Após pequena discussão o item foi promovido à 55 
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Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 56 

manifestação o item foi colocado em votação e o afastamento foi aprovado por unanimidade com 57 

a condição de que a autorização do mesmo está condicionada à aprovação da bolsa de pesquisa 58 

paga pela Universidade que irá receber o docente. O próximo item a ser discutido foi: Curso de 59 

Especialização em Neurociência. Item relatado pelo professor Fernando Augusto de Oliveira 60 

Ribeiro que apresentou o projeto do curso e esclareceu dúvidas dos Conselheiros. Após 61 

discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 62 

votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por 63 

unanimidade com a condição de que a proposta a ser apresentada nas demais instâncias deverá 64 

conter uma cláusula informando que o curso será ofertado na modalidade paga, conforme 65 

sugestão do professor Valdecir Marvulle, acatada pelo demandante. O próximo item a ser 66 

discutido foi: Comissão Eleitoral responsável pela eleição do ConCMCC. Item relatado pelo 67 

professor Marcelo Bussotti Reyes com o auxílio da servidora Patrícia Dias dos Santos. Após a 68 

apresentação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições 69 

para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e 70 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Edital para eleição do 71 

ConCMCC. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes com o auxílio da servidora 72 

Patrícia Dias dos Santos. Após a apresentação o item foi promovido à Ordem do Dia por 73 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o 74 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com alterações nos itens 5.7 e 6.4. O 75 

próximo item a ser discutido foi: Proposta de resolução sobre prazo limite para discussão no 76 

ConCMCC sobre número de representantes em cada categoria para as próximas legislaturas do 77 

ConCMCC. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão o 78 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como 79 

não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 80 

com a seguinte alteração: esse prazo limite será estabelecido por meio de um Ato Decisório e 81 

não de uma Resolução. O item Proposta de normatização de atribuição de créditos de carga 82 

didática a professores que exercem atividades didáticas de extensão foi retirado de pauta a 83 

pedido do relator devido à informação dada pelo professor Marcelo Bussotti Reyes de que será 84 
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criado um Grupo de Trabalho com o objetivo de discutir a resolução ConsEPE nº 100. O 85 

próximo item a ser discutido foi: Proposta de Resolução para Afastamento superior a 59 dias. 86 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes com o auxílio da servidora Quelita 87 

Lidaiana. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que 88 

já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em 89 

votação e aprovado por unanimidade com as seguintes alterações: inclusão da lei nº 12.863 no 90 

cabeçalho e alterações nos artigos 1º e 3º. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação da nova 91 

Composição da Comissão de Pesquisa do CMCC. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti 92 

Reyes que leu a composição proposta para a Comissão de Pesquisa: Professores Zhanna 93 

Gennadyevna Kuznetsova (titular) e Juliana Militão da Silva Berbert (suplente) representando o 94 

curso de Bacharelado em Matemática; Professores Márcia Aguiar (titular) e Ailton Paulo de 95 

Oliveira Junior (suplente) representando o curso de Licenciatura em Matemática; Professores 96 

João Paulo Gois (titular) e Cláudio Nogueira de Meneses (suplente) representando o curso de 97 

Bacharelado em Ciência da Computação; Professores Fábio Marques Simões de Souza (titular) e 98 

Cristiane Otero Reis Salum (suplente) representando o curso de Bacharelado em Neurociência e 99 

Professores Ronaldo Cristiano Prati (titular) e André Mascioli Cravo (suplente) representando a 100 

Diretoria do CMCC. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por 101 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o 102 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 103 

Aprovação do relatório do GT sobre distribuição das novas 11 vagas para concurso no âmbito do 104 

CMCC. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que leu a distribuição proposta no 105 

relatório. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já 106 

havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em 107 

votação e aprovado por unanimidade. O item Proposta de reformulação do Projeto Pedagógico 108 

do curso de Licenciatura em Matemática foi retirado de pauta a pedido da Mesa. O próximo item 109 

a ser discutido foi: Projeto da Reserva Técnica Institucional. Item relatado pelo professor 110 

Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por 111 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o 112 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os assuntos constantes da 113 
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pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete 114 

horas e nove minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva 115 

deste Centro, lavrei a presente Ata. 116 

 

 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


