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Ata nº 06/2017/CMCC 

 

 

Ata da sexta reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e treze minutos do dia 1 

doze de julho de dois mil e dezessete, na sala A1-S103, Bloco Alpha 01 – campus São Bernardo 2 

do Campo 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 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, a professora Silvia Cristina Dotta 8 

e o professor Francisco de Assis Zampirolli; da representante dos técnicos-administrativos a 9 

servidora Quelita Lidaiana; da representante dos discentes a aluna Vanessa Carneiro Morita e 10 

do representante dos docentes do CECS o professor Mario Alexandre Gazziro. Ausência 11 

justificada da representante dos técnicos-administrativos a servidora Lucieni Gomes da Silva e 12 

do seu suplente Roberto Augusto Baptista Junior. Ausência injustificada dos representantes dos 13 

discentes o aluno Luiz Henrique Fonseca e do seu suplente o aluno Jeferson Guimarães de 14 

Souza. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE 15 

INFORMES: I. A professora Ana Carolina Boero apresentou os resultados alcançados pelo GT 16 

Gênero, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 166, de 18 de abril de 2017.  II. O professor Edson 17 

Pinheiro Pimentel solicitou a inclusão na pauta da solicitação de autorização para exercício de 18 

atividade externa esporádica e eventual do professor Márcio Katsumi Oikawa. III. O professor 19 

Edson Pinheiro Pimentel informou que a Comissão Permanente de Pessoal Docente a partir do 20 

parecer encaminhado pelo ConCMCC que recomendou a reprovação em estágio probatório do 21 

professor Ivan Kaygodorov julgou necessária à realização de uma consulta à Procuradoria 22 

Jurídica e a nomeação de pareceristas próprios, os quais após análise recomendaram a aprovação 23 

do referido docente. IV. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou como ocorreu a 24 

tramitação do pedido de afastamento internacional dos professores Nail Khusnutdinov e Natalia 25 
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Emelianova após terem sido aprovados pelo ConCMCC. Informou ainda que em virtude do 26 

resultado, as aprovações de novos pedidos de afastamento de visitantes passarão por uma 27 

consulta prévia à SUGEPE/Reitoria. V. O professor Edson Pinheiro Pimentel parabenizou a 28 

Divisão Acadêmica do CMCC pelo trabalho realizado na elaboração do fluxo de afastamento de 29 

docentes. VI. O professor Marcelo Bussotti Reyes solicitou a inclusão na pauta do ad referendum 30 

feito por ele referente à mudança de data do afastamento internacional do professor Olexandr 31 

Zhydenko. VII. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que está aberto o processo 32 

eleitoral das coordenações de curso do CMCC. VIII. O professor Marcelo Bussotti Reyes 33 

solicitou o registro em ata da aprovação do Conselho via consulta por meio de mensagem 34 

eletrônica da mudança dos representantes da área de Licenciatura em Matemática na Comissão 35 

de Pesquisa do CMCC. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos 36 

constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária 37 

realizada em 07 de junho de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como 38 

não houve nenhuma manifestação a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade 39 

com duas abstenções e as seguintes alterações: incluir a informação de que o professor Rogério 40 

Perino de Oliveira Neves apresentou uma declaração em que constava que o seu pedido de 41 

financiamento para realização de estágio pós-doutoral foi aprovado pela fonte pagadora e de que 42 

a sugestão de que a proposta de que o Curso de Especialização em Neurociência será ofertado na 43 

modalidade paga foi acatada pelo demandante. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, 44 

iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. Os primeiros assuntos a 45 

serem discutidos foram: Composição da banca para o edital 186/2016: Ciência da 46 

Computação/Banco de Dados e Engenharia de Software, Composição da para o edital 187/2016: 47 

Ciência da Computação/Circuitos e Sistemas Digitais e Composição da banca para o edital 48 

189/2016: Ciência da Computação/Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos. Itens 49 

relatados pelo professor Carlos Silva Santos que explicou o processo de escolha das bancas e 50 

após questionamento do professor Edson Pinheiro Pimentel esclareceu que a recomendação do 51 

Grupo de Trabalho de Gênero foi considerada e atendida quando possível. Após pequena 52 

discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 53 

votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por 54 
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unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Análise do parecer da Comissão de 55 

Redistribuição para docente sênior: professora Patrícia Maria Vanzella. Item relatado pelo 56 

professor João Ricardo Sato que fez uma breve apresentação da atuação da referida docente em 57 

relação ao tripé ensino, pesquisa e extensão. Após pequena discussão o item foi promovido à 58 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 59 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 60 

discutido foi: Renovação do contrato de professor visitante: Ignat Fialkovskiy. Item relatado pelo 61 

professor Alexei Magalhães Veneziani que informou que todas as instâncias consultadas 62 

recomendaram a renovação do contrato do referido docente. Após pequena discussão o item foi 63 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não 64 

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Os 65 

próximos itens a serem discutidos foram: Abertura de concurso para professor adjunto na área de 66 

Matemática Aplicada (edital 40 vagas) e Abertura de concurso para professor adjunto na área de 67 

Matemática Pura (edital 40 vagas). Itens relatados pelo professor Alexei Magalhães Veneziani. 68 

Após pequena discussão os itens foram promovidos à Ordem do Dia por considerar-se que já 69 

havia condições para votá-los. Como não houve nenhuma manifestação os itens foram colocados 70 

em votação e aprovados por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Composição da 71 

banca dos concursos 194/2016, 197/2016 e 206/2016. Item relatado pelos professores Marcelo 72 

Bussotti Reyes e Marcelo Salvador Caetano. Após pequena discussão o item foi promovido à 73 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 74 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após breves 75 

considerações do professor Edson Pinheiro Pimentel em relação à resolução anteriormente 76 

aprovada pelo Conselho que tratava de pedido de afastamento superior a cinquenta e nove dias, a 77 

ser publicada em breve, o próximo item a ser discutido foi: Solicitação de afastamento 78 

internacional do professor Luis Paulo Barbour Scott. Item relatado pelo professor Marcelo 79 

Bussotti Reyes a pedido do demandante. Como não houve nenhuma manifestação o item foi 80 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o 81 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 82 

Solicitação de afastamento internacional do professor Ivan Kaygodorov. Item relatado pelo 83 
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professor Ilya Gorshkov a pedido do demandante. Após pequena discussão o item foi promovido 84 

à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve 85 

nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo 86 

item a ser discutido foi: Abertura de concurso para professor adjunto na área de Ensino de 87 

Matemática (edital 40 vagas). Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduroz. 88 

Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 89 

condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação 90 

e aprovado por unanimidade com a recomendação de que nas próximas bancas da área de Ensino 91 

de Matemática sejam considerados professores da área de Bacharelado em Matemática para 92 

compor as mesmas. O próximo item a ser discutido foi: Abertura de concurso para professor 93 

adjunto na área de Neurociência Teórica e Computacional (edital 40 vagas). Item relatado pelo 94 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido 95 

à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi 96 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 97 

Aprovação da Comissão Avaliadora referente ao processo seletivo para professor visitante – 98 

edital 202/2016. Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduroz. Como não houve 99 

nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 100 

condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 101 

O próximo item a ser discutido foi: Análise do parecer da Comissão de Redistribuição para 102 

docente: professor Saul de Castro Leite. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel 103 

que informou que ambas as coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação da área de 104 

Computação manifestaram interesse na redistribuição do docente e que a Comissão também 105 

emitiu parecer positivo. Além disso, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem 106 

uma vaga disponível para utilizar nesta redistribuição. Como não houve nenhuma manifestação o 107 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após 108 

isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 109 

discutido foi: Pedido de redistribuição da professora Juliana Fernandes da Silva Pimentel. Item 110 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que informou que ambas as coordenações dos 111 

cursos de graduação e pós-graduação da área de Matemática deram pareceres positivos em 112 
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relação à solicitação da referida docente e esclareceu que agora se tratava apenas de uma 113 

consulta preliminar por parte da Universidade que irá receber a professora Juliana Fernandes da 114 

Silva Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia 115 

por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação 116 

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Discussão sobre uso de Taxa de 117 

Ressarcimento Institucional (TRI) do CMCC. Item retirado de pauta a pedido do demandante. O 118 

professor Edson Pinheiro Pimentel irá elaborar um projeto para a FUNDEP e uma proposta de 119 

resolução de forma a regulamentar o assunto. Após isso, o assunto voltará a ser discutido 120 

oportunamente no Conselho. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de autorização para 121 

exercício de atividade externa esporádica e eventual do professor Márcio Katsumi Oikawa. Item 122 

relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação o 123 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após 124 

isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 125 

discutido foi: Aprovação ad referendum da mudança de data do afastamento internacional do 126 

professor Olexandr Zhydenko. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que 127 

informou que se tratava de uma mudança no início do afastamento do docente, não tendo sido 128 

alterada a duração. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do 129 

Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em 130 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Novo Projeto 131 

Pedagógico da Licenciatura em Matemática. Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos 132 

Galduroz. O item foi amplamente discutido pelos Conselheiros com várias sugestões de 133 

alterações, principalmente no que se refere ao percentual de disciplinas obrigatórias, acima dos 134 

setenta e cinco por cento propostos no PPI/UFABC, o qual está em processo de votação nos 135 

Conselhos Superiores. Em virtude das divergências, da urgência do tema que deverá ser 136 

encaminhado para a Comissão de Graduação em 27 de julho e da ausência da Coordenação da 137 

Licenciatura em Matemática na reunião, por estarem em afastamento internacional, o item 138 

voltará a ser discutido como pauta de uma reunião extraordinária a ser convocada para o dia 20 139 

de julho de 2017. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a 140 

presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta e cinco minutos. Assim, 141 
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para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente 142 

Ata. 143 

 

 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 

 

 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do CMCC 


