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Ata nº 07/2017/CMCC 

 

Ata da sétima reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e sete minutos do dia 1 

dezesseis de agosto de dois mil e dezessete, na sala 312-2, Torre 2, Bloco A – campus Santo 2 

André 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 Cristian Favio Coletti a professora Ana Carolina Boero, o professor Yossi Zana e o 6 

seu suplente o professor Daniel Morgato Martin, o professor Maurício Firmino Silva Lima e o 7 

seu suplente o professor Celso Chikahiro Nishi, o professor Márcio Fabiano da Silva e o seu 8 

suplente o professor André Guilherme Ribeiro Balan, a professora Raquel Vecchio Fornari, o 9 

professor Luiz Carlos Rozante e a professora Itana Stiubiener; das representantes dos técnicos-10 

administrativos a servidora Renata de Sales Rodrigues e Lucieni Gomes da Silva Martinelli; da 11 

representante dos discentes a aluna Vanessa Carneiro Morita e o seu suplente o aluno André 12 

Oliveira Macedo. Ausência justificada da representante dos discentes a aluna Tatiane Labliuk e 13 

da sua suplente a aluna Victoria Rodrigues. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro 14 

Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Edson Pinheiro Pimentel deu posse 15 

à nova legislatura do Conselho. II. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que será 16 

encaminhado em breve um tutorial elaborado pela Secretaria do Conselho aos Conselheiros, o 17 

qual deverá conter um resumo das principais resoluções do Conselho, encaminhamento de itens, 18 

a dinâmica de discussão e votação, etc. III. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez uma breve 19 

apresentação sobre o quadro de vagas de docentes efetivos e visitantes do Centro, contendo as 20 

vagas já concursadas, concursos e processos seletivos em andamento, redistribuições, etc. IV. O 21 

professor Marcelo Bussotti Reyes informou que projeto para uso da Reserva Técnica 22 

Institucional referente exercício 2016/2017 foi aprovado pela FAPESP. V. O professor Maurício 23 

Firmino Silva Lima informou que em breve ocorrerá o evento intitulado Oficina de Eventos 24 

Dinâmicos, coordenado por ele, e agradeceu ao apoio da Divisão Administrativa do CMCC. VI. 25 

O professor Edson Pinheiro Pimentel informou ao novo Conselho de Centro sobre como a 26 
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legislatura anterior deliberava sobre as solicitações de autorização de docente para realização de 27 

atividade esporádica indicando que o Conselho poderia sugerir outras formas para processar 28 

essas solicitações. Explicou ao Conselho que, de acordo com resolução ConsUni 135, algumas 29 

solicitações eram apenas informadas pelo Diretor e outras precisavam da autorização do 30 

Conselho. Prosseguindo, apresentou a “Solicitação de autorização para atividade esporádica e 31 

eventual do docente André Mascioli Cravo”, conforme resolução Consuni 135. Informou que a 32 

mesma enquadra-se no item nono do anexo da referida resolução indicando que a “Autorização é 33 

dada pelo Diretor do Centro ao qual o docente estiver vinculado e que o Diretor deverá 34 

comunicar as autorizações dadas ao Conselho do Centro”. VII. O professor Edson Pinheiro 35 

Pimentel apresentou a “Solicitação de autorização para atividade esporádica e eventual do 36 

docente Jesus Pascual Mena Chalco”, conforme resolução ConsUni 135. Informou que a mesma 37 

enquadra-se no item 12 do anexo da referida resolução indicando que “A participação do docente 38 

no projeto deve ser autorizada pelo Conselho do Centro ao qual o mesmo estiver vinculado”. 39 

Destacou que a quantidade de horas está dentro do limite permitido. Solicitou a manifestação do 40 

Conselho de Centro, sendo aprovada por unanimidade. VIII. O professor Edson Pinheiro 41 

Pimentel apresentou a “Solicitação de autorização para atividade esporádica e eventual do 42 

docente Jerônimo Cordoni Pellegrini” conforme resolução ConsUni 135. Informou que a mesma 43 

enquadra-se no item 12 do anexo da referida resolução indicando que “A participação do docente 44 

no projeto deve ser autorizada pelo Conselho do Centro ao qual o mesmo estiver vinculado”. 45 

Destacou que a quantidade de horas está dentro do limite permitido. Solicitou a manifestação do 46 

Conselho de Centro, sendo aprovada por unanimidade. IX. O professor Edson Pinheiro Pimentel 47 

apresentou a “Solicitação de autorização para atividade esporádica e eventual do docente André 48 

Luiz Brandão”, conforme resolução ConsUni 135. Informou que a mesma enquadra-se no item 49 

12 do anexo da referida resolução indicando que “A participação do docente no projeto deve ser 50 

autorizada pelo Conselho do Centro ao qual o mesmo estiver vinculado”. Destacou que a 51 

quantidade de horas está dentro do limite permitido. Solicitou a manifestação do Conselho de 52 

Centro, sendo aprovada por unanimidade. X. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou 53 

sobre o trâmite do “Projeto Pedagógico da Licenciatura em Matemática” na Comissão de 54 

Graduação e destacou as alterações ocorridas no projeto em relação à versão aprovada no 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 

 

Conselho de Centro. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos 56 

constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária 57 

realizada em 12 de julho de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como 58 

não houve nenhuma manifestação a ata foi colocada em votação e aprovada com sete abstenções. 59 

O próximo item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 12 de julho de 2017. 60 

Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação a 61 

ata foi colocada em votação e aprovada com sete abstenções. Encerrados os itens constantes da 62 

Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro 63 

assunto a ser discutido foi: Aprovação da “Celebração de parceria entre RNP, UFABC e 64 

FUNDEP para desenvolvimento do projeto SWAMP”. Item relatado pelo professor Carlos 65 

Alberto Kamienski que fez uma breve apresentação sobre o projeto. Após pequena discussão o 66 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como 67 

não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 68 

O próximo item a ser discutido foi: Formação da Comissão Organizadora da Pesquisa de 69 

Opinião para escolha do Diretor e Vice-Diretor do CMCC. Item relatado pelo professor Edson 70 

Pinheiro Pimentel e pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Após consulta ao Conselho a 71 

seguinte formação foi promovida à Ordem do Dia e aprovada por unanimidade: Representação 72 

Técnica Administrativa: Elaine Konno Rocha e Lucieni Gomes da Silva Martinelli; 73 

Representação Docente: André Ricardo Oliveira da Fonseca, Elizabeth Teodorov e Raquel 74 

Vecchio Fornari; Representação Discente de Graduação: André Oliveira Macedo; Representação 75 

Discente de Pós-Graduação: Attalya Karolyne Santos Felix. Foi aprovado também que a 76 

Comissão será presidida pela servidora Elaine Konno Rocha. O próximo item a ser discutido foi: 77 

Formação da Comissão Eleitoral para escolha do Diretor e Vice-Diretor do CMCC. Item relatado 78 

pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Após 79 

consulta ao Conselho a seguinte formação foi promovida à Ordem do Dia e aprovada por 80 

unanimidade: Representação Técnica Administrativa: Patrícia Dias dos Santos e Carla Monique 81 

de Andrade Gomes; Representação Discente de Graduação: Natalia Gomes do Nascimento 82 

Sampaio; Representação Discente de Pós-Graduação: Steven González Lugo; Representação 83 

Docente: Gustavo Sousa Pavani. Os demais membros serão definidos após consulta aos docentes 84 
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indicados pelos Conselheiros, a qual deverá ser feita pela Secretaria do Conselho na seguinte 85 

ordem de prioridade: Peter Maurice Erna Claessens, Ailton Paulo de Oliveira Junior, Rodrigo 86 

Fresneda, Wagner Tanaka Botelho, Ronaldo Cristiano Prati e João Paulo Gois. Definidos os 87 

dois membros docentes faltantes, a composição da Comissão deverá encaminhada aos 88 

Conselheiros por meio de mensagem eletrônica para ciência. O próximo item a ser discutido foi: 89 

Aprovação da Comissão Avaliadora referente ao processo seletivo para professor visitante – 90 

edital 203/2016: área de Ensino de Matemática. Item relatado pelo professor Francisco José 91 

Brabo Bezerra. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se 92 

que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado 93 

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Composição da 94 

banca avaliadora para o concurso público do Edital 196/2016 para professor adjunto na área de 95 

Neurobiologia Celular e Molecular, subárea Imunologia, Bioquímica e Desenvolvimento. Item 96 

relatado pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Após pequena discussão o item foi 97 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não 98 

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 99 

próximo item a ser discutido foi: Aprovação da Comissão Avaliadora referente ao processo 100 

seletivo para professor visitante – edital 207/2016: área Neurociência, subárea Desenvolvimento 101 

Neural e Cognitivo. Item relatado pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Não houve 102 

nenhuma manifestação e o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 103 

condições para votá-lo. Como novamente não houve nenhuma manifestação o item foi colocado 104 

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Edital de Concurso 105 

Público para uma vaga de Professor Adjunto na área de Neurociência, subárea a definir. Item 106 

relatado pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Após pequena discussão o item foi 107 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não 108 

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 109 

próximo item a ser discutido foi: Oferta de curso de atualização em neurociência. Item relatado 110 

pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Após pequena discussão o item foi promovido à 111 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 112 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 113 
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discutido foi: Relatório de atividades referente ao afastamento internacional para realização de 114 

estágio pós-doutoral do docente André Ricardo Oliveira da Fonseca. Item relatado pelo professor 115 

André Ricardo Oliveira da Fonseca. Não houve nenhuma manifestação e o item foi promovido à 116 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como novamente não 117 

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 118 

próximo item a ser discutido foi: Critérios para utilização da Taxa de Ressarcimento Institucional 119 

(TRI) do CMCC. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que fez um breve relato 120 

e apresentou uma minuta de resolução elaborada por ele para fundamentar a discussão. Este item 121 

será mantido no Expediente e voltará a ser discutido assim que for apresentada a proposta 122 

elaborada por Grupo de Trabalho a ser nomeado em breve. O próximo item a ser discutido foi: 123 

Criação de Grupo de Trabalho para elaborar Projeto para uso de Taxa de Ressarcimento 124 

Institucional (TRI) do CMCC para os próximos anos. Item relatado pelo professor Edson 125 

Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão ficou definido que a Comissão deverá ser composta 126 

por: um representante da Diretoria, um representante das Divisões Acadêmica e Administrativa e 127 

um representante de cada área do Centro. Os indicados deverão ser submetidos à aprovação do 128 

Conselho por meio de mensagem eletrônica a ser encaminhada pela Presidência do Conselho. 129 

Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos 130 

e encerrou a reunião às dezessete horas e três minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos 131 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 132 
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