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Ata nº 06/2018/CMCC 

 

Ata da sexta sessão ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e seis minutos do dia onze 1 

de julho de dois mil e dezoito, na sala A1-S103, Bloco Alpha 01, câmpus São Bernardo do 2 

Campo. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes e contou 3 

com a presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: o professor Eduardo 4 

Gueron, o professor Yossi Zana, o professor Celso Chikahiro Nishi, o professor André Mascioli 5 

Cravo, dos representantes dos técnicos-administrativos o servidor Roberto Augusto Baptista 6 

Júnior e a servidora Quelita Lidaiana de Souza Nogueira e das representantes dos discentes as 7 

alunas Vanessa Carneiro Morita e Victoria Rodrigues. Ausência justificada do professor Márcio 8 

Fabiano da Silva. Ausência injustificada do professor Daniel Miranda Machado e seu suplente 9 

Cristian Favio Coletti, do professor Luiz Carlos Rozante e sua suplente Silvia Cristina Dotta, do 10 

professor Valdecir Marvulle e sua suplente Itana Stiubiener. Dando início à reunião, o professor 11 

Marcelo Bussotti Reyes abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Marcelo Bussotti 12 

Reyes deu ciência ao Conselho sobre a solicitação de atividades esporádicas do professor Evonir 13 

Albrecht. II. O professor Marcelo Bussotti Reyes solicitou a inclusão extraordinária de dois itens 14 

no Expediente da Pauta: Cobrança de taxa de inscrição da Escola Latino-Americana de 15 

Matemática 2018 e Parecer da Comissão de Redistribuição: Renan Dantas Medrado. Não houve 16 

informes dos Conselheiros. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos 17 

assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item discutido foi: Ata da reunião 18 

ordinária realizada em 06 de junho de 2018. Como não houve nenhuma manifestação, a ata foi 19 

colocada em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Relatório 20 

parcial de estágio probatório da professora Mirtha Lina Fernández Venero. Item relatado pelo 21 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 22 

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Relatório parcial de 23 

estágio probatório da professora Cláudia Correa de Andrade Oliveira. Item relatado pelo 24 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 25 

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Solicitação de 26 



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 

 

afastamento para realização de estágio pós-doutoral: Olexandr Zhydenko. Item relatado pelo 27 

professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que todos os pareceres externos solicitados por 28 

ele atestaram a excelência do projeto. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 29 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do 30 

dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto 31 

discutido foi: Retificação do PPC da LiMa (2018) - erros de digitação apontados pelo DSSI. Item 32 

relatado pelo professor Francisco José Brabo Bezerra que informou que se tratava de uma errata 33 

de alguns erros de digitação encontrados no momento da revisão do documento pelo DSSI. Após 34 

isso, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-35 

lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por 36 

unanimidade. O próximo item discutido foi: Expansão de vagas do edital 204/2016. Item 37 

relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que se tratava da expansão de uma 38 

vaga. Após isso, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições 39 

para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e 40 

aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Expansão de vagas do edital 41 

056/2018. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que se tratava da 42 

expansão de três vagas. Após isso, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que 43 

já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em 44 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Cobrança de taxa de 45 

inscrição da Escola Latino-Americana de Matemática 2018. Item relatado pelo professor 46 

Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por 47 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o 48 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O professor Marcelo Bussotti Reyes 49 

se comprometeu em nome da Direção a encaminhar para ciência dos Conselheiros as alterações 50 

na proposta envolvendo a destinação dos recursos arrecadados com a cobrança de taxa de 51 

inscrição e que após realização do evento a prestação de contas deveria ser encaminhada para o 52 

Conselho. O próximo item discutido foi: Parecer da Comissão de Redistribuição: Renan Dantas 53 

Medrado. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que a Comissão em 54 

seu parecer recomendou que o pedido fosse indeferido. Como não houve nenhuma manifestação 55 
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o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. O 56 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os assuntos constantes da 57 

pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas 58 

e quarenta e dois minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva 59 

deste Centro, lavrei a presente Ata. 60 
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