
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 

 

Ata nº 10/2018/CMCC 

Ata da segunda reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e quinze minutos do 1 

dia catorze de março de dois mil e dezoito, na sala A1-S203, Bloco Alpha – campus São 2 

Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi convocada e 3 

presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes e contou com a presença do vice-presidente 4 

deste Conselho o professor Raphael Yokoingawa de Camargo e dos representantes dos 5 

servidores docentes do Centro: o professor Daniel Miranda Machado, o professor Yossi Zana, o 6 

professor Maurício Firmino Silva Lima, o professor Márcio Fabiano da Silva, a professora 7 

Raquel Vecchio Fornari, o professor Luiz Carlos Rozante; dos representantes dos técnicos-8 

administrativos os servidores Roberto Augusto Baptista Junior e Renata de Sales Rodrigues; das 9 

representantes dos discentes as alunas Vanessa Carneiro Morita e Victoria Rodrigues. Ausência 10 

injustificada do professor Valdecir Marvulle e da sua suplente Itana Stiubiener. Dando início à 11 

reunião, o professor Marcelo Bussotti Reyes abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. Informe da 12 

Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes informou sobre a atual conjuntura 13 

da Universidade em que o professor Klaus Capelle foi nomeado Reitor em caráter pro tempore 14 

pelo Ministério da Educação devido à demora deste Ministério em nomear o novo Reitor da 15 

UFABC. Ele também destacou que em sua opinião deveria ser nomeado o primeiro indicado na 16 

lista tríplice em respeito à autonomia universitária. O professor Luiz Carlos Rozante apresentou 17 

uma sugestão de moção preocupação referente à demora na nomeação do professor Dácio 18 

Roberto Matheus, a qual após sugestões de alterações teve a sua versão secundada por todos os 19 

presentes. O ConCMCC também deliberou que a moção deverá ser publicada em seu sítio 20 

eletrônico, bem como no Boletim de Serviços e uma cópia da Moção deverá ser encaminhada via 21 

oficio ao Ministro da Educação. II. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo 22 

Bussotti Reyes apresentou a moção de agradecimento ao professor Jesús Pascual Mena Chalco. 23 

Não houve informes dos Conselheiros. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 24 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata 25 

da reunião ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2018. Item relatado pela servidora Elaine 26 

Konno Rocha. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em pauta e aprovado 27 

por unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Relatório parcial de 28 
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estágio probatório da docente Carla Lopes Rodrigues. Item relatado pelo professor Marcelo 29 

Bussotti Reyes que leu o parecer da Comissão. Como não houve nenhuma manifestação o item 30 

foi colocado em pauta e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 31 

Relatório parcial de estágio probatório do docente Luiz Enrique Ramirez. Item relatado pelo 32 

professor Marcelo Bussotti Reyes que leu o parecer da Comissão. Como não houve nenhuma 33 

manifestação o item foi colocado em pauta e aprovado por unanimidade. Encerrados os itens 34 

constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. 35 

O primeiro assunto a ser discutido foi: Composição da Banca Examinadora indicada pela 36 

plenária do Bacharelado em Matemática para o concurso 227/16 (Matemática Pura). Item 37 

relatado pelo professor Maurício Richartz que informou os critérios utilizados para composição 38 

dessa Banca. Finalizado o relato, o professor Marcelo Bussotti Reyes parabenizou o professor 39 

Maurício Richartz por todo o trabalho realizado na formação das Bancas. Após pequena 40 

discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 41 

votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com as 42 

abstenções dos professores Daniel Miranda Machado e Márcio Fabiano da Silva. O próximo 43 

item a ser discutido foi: Composição da Banca Examinadora indicada pela plenária do 44 

Bacharelado em Matemática para o concurso 227/14 (Matemática Aplicada). Item relatado pelo 45 

professor Maurício Richartz que informou os critérios utilizados para composição dessa Banca. 46 

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

condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 48 

com as seguintes alterações: o professor Maurício Firmino Silva Lima foi removido da Banca a 49 

pedido, devido a um conflito de interesse e possivelmente será substituído pelo professor 50 

Jeferson Cassiano (o docente será consultado para verificar se não possui conflito de interesse 51 

com os candidatos) e o professor Gabriel Haeser será substituído pela professora Kelly Cristina 52 

Poldi da Universidade de Campinas, devido aos três membros externos indicados serem docentes 53 

da Universidade de São Paulo. O próximo item a ser discutido foi: Apresentação do plano de 54 

trabalho do evento “Workshop for Women in Differential Equations – ICM 2018 Satellite Event. 55 

Item relatado pela professora Juliana Fernandes da Silva Pimentel. Após pequena discussão o 56 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após 57 
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isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 58 

discutido foi: Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva. 59 

Item relatado pela professora Priscila Benitez. Após discussão e devido ao grande número de 60 

dúvidas e sugestões de alterações feitas por parte dos Conselheiros o professor Marcelo Bussotti 61 

Reyes sugeriu que a proposta seja analisada por um relator e uma versão melhorada e 62 

amadurecida da mesma constando as ementas das disciplinas, bibliografia, créditos, impacto da 63 

carga didática, laboratórios e etc., seja apresentada e discutida na Ordem do Dia da próxima 64 

reunião. A professora Priscila Benitez terá um prazo de duas semanas para fazer as alterações 65 

propostas. O item será relatado pelo professor Daniel Miranda Machado, que encaminhará as 66 

suas sugestões para a professora Priscila Benitez após a revisão da nova versão da proposta. O 67 

próximo item a ser discutido foi: Alteração da ementa da disciplina “Educação Inclusiva”. Item 68 

relatado pela professora Priscila Benitez. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem 69 

do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em 70 

votação e aprovado por unanimidade. O último item a ser discutido foi: Uso dos espaços do 5º 71 

andar da Torre 2, Bloco A. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após sugestão 72 

do professor Marcelo Bussotti Reyes, as propostas de layout foram colocadas em votação e caso 73 

haja alguma nova demanda para uso do espaço da sala de convivência, esta poderá ser feita para 74 

um dos Conselheiros durante o período de uma semana e a mesma será rediscutida na próxima 75 

reunião. As plantas com as alterações sugeridas e acatadas durante a reunião deverão ser 76 

encaminhadas para ciência da Comunidade do CMCC juntamente com a sinopse desta reunião. 77 

Após isso o professor Marcelo Bussotti Reyes agradeceu a presença de todos e encerrou a 78 

reunião às dezessete horas e quarenta e oito minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos 79 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 80 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 
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Diretor do CMCC 


