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Ata nº 09/2017/CMCC

1

Ata da nona reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e nove minutos do dia

2

vinte de outubro de dois mil e dezessete, na sala 312-2, Bloco A – campus Santo André da

3

Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi convocada e presidida pelo professor

4

Edson Pinheiro Pimentel e contou com a presença do vice-presidente deste Conselho o professor

5

Marcelo Bussotti Reyes e dos representantes dos servidores docentes do Centro: o professor

6

Cristian Favio Coletti, o professor Yossi Zana, o professor Celso Chikahiro Nishi, o professor

7

Márcio Fabiano da Silva, o professor Luiz Carlos Rozante; dos representantes dos técnicos-

8

administrativos o servidor Roberto Augusto Baptista Junior e a servidora Renata de Sales

9

Rodrigues; da representante do discente a aluna Tatiane Labliuk. Ausência justificada da

10

professora Ana Carolina Boero e do seu suplente Eduardo Gueron, da professora Raquel

11

Vecchio Fornari e do seu suplente André Mascioli Cravo, do professor Valdecir Marvulle e da

12

sua suplente Itana Stiubiener, e dos discentes Vanessa Carneiro Morita e o seu suplente André

13

Oliveira Macedo. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO

14

DE INFORMES: I. Informe da Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel

15

agradeceu ao Conselho pela concordância e disponibilidade em alterar a data da reunião. II.

16

Informe da Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel informou que

17

autorizou o pedido de atividade esporádica e eventual do docente David Correia Martins Júnior

18

para atuação no projeto “Prêmio de Excelência Acadêmica”. III. Informe da Presidência do

19

Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel informou que autorizou o pedido de atividade

20

esporádica e eventual do docente Roldão da Rocha Júnior para atuação no projeto “Prêmio de

21

Excelência Acadêmica”. IV. Informe da Presidência do Conselho: atividade esporádica e

22

eventual do docente Alessandro Jacques Ribeiro para atuação no projeto “Prêmio de Excelência

23

Acadêmica”. V. Informe da Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel

24

informou que autorizou o pedido de atividade esporádica e eventual do docente Jesus Pascual

25

Mena Chalco para atuação no projeto “Prêmio de Excelência Acadêmica”. VI. Informe da

26

Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel informou que autorizou o pedido
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27

de atividade esporádica e eventual da docente Itana Stiubiener para ministrar palestra para

28

professores da rede de ensino da Prefeitura Municipal de São Caetano. VII. Informe da

29

Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes fez alguns breves esclarecimentos

30

sobre os problemas encontrados durante a implantação do sistema de alocação didática. VIII.

31

Informe da Presidência do Conselho: o professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o

32

projeto TRI foi aprovado pela CPCO no dia 04 de outubro e relatou brevemente quais as

33

alterações haviam sido realizadas no mesmo desde a sua discussão na reunião anterior do

34

ConCMCC. IX. Informes dos Conselheiros: o professor Márcio Fabiano da Silva convidou a

35

todos para o debate entre os candidatos a Reitor a ser realizado no dia 26 de outubro de 2017 às

36

14h. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da

37

ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 20

38

de setembro de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve

39

nenhuma manifestação a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade com uma

40

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

41

constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: Relatório de atividades do

42

professor André Mascioli Cravo. Item retirado de pauta, pois o relator que não pôde comparecer

43

à reunião devido a compromissos previamente agendados. O próximo item a ser discutido foi:

44

Relatório de atividades do professor Cristian Favio Coletti. Item relatado pelo professor Cristian

45

Favio Coletti. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia

46

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

47

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatório de atividades da

48

professora Sandra Maria Zapata Yepes. Item relatado pela professora Sandra Maria Zapata

49

Yepes. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por

50

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

51

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação ad referendum do

52

Conselho de Centro da composição da banca avaliadora para o concurso público referente ao

53

Edital 196/2016.. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que explicou que o

54

concurso já tinha sido realizado, mas que por um lapso da Secretaria do Conselho este assunto

55

não foi inserido na pauta da reunião anterior. Como não houve nenhuma manifestação o item foi
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56

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

57

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

58

Apreciação da alocação didática do Q2 e Q3 de 2017. Item relatado pelo professor Marcelo

59

Bussotti Reyes. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se

60

que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por

61

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Alocação de Pesquisadores Doutores

62

Colaboradores e docentes responsáveis nas disciplinas Evolução dos Conceitos Matemáticos e

63

História da Matemática. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena

64

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

65

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

66

unanimidade. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a

67

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta e três minutos. Assim, para

68

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

Patrícia Dias dos Santos
Secretária Executiva do CMCC

Edson Pinheiro Pimentel
Diretor do CMCC

