
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 Bangu · Santo André - SP. 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7953 
patricia.santos@ufabc.edu.br 

 

 

Ata nº 06/2014/CMCC 

 

Ata da quinta reunião ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e onze minutos do dia dois de 1 
julho de dois mil e catorze, na sala trezentos e doze, localizada no terceiro andar da segunda torre do 2 
Bloco A do campus Santo André da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi presidida 3 
pelo 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 professor 5 
André Guilherme Ribeiro Balan, o professor Igor Leite Freire, o professor Ronaldo Cristiano Prati, a 6 
professora Zhanna Kutznetsova e o professor Antonio Cândido Faleiros; a representante dos servidores 7 
técnico-administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak; o representante dos discentes de 8 
graduação o aluno Cláudio Carvalho e o representante dos discentes de pós-graduação o aluno Saulo 9 
Ramos Pereira. Ausência justificada da professora. Dando início à reunião, o professor Edson Pinheiro 10 
Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: O primeiro informe foi sobre Minuta de Resolução que 11 
regulamenta a conversão de carga didática em carga administrativa para docentes da UFABC ocupantes 12 
de cargos administrativos. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que a referida minuta foi 13 
aprovada na sessão realizada no dia 26 de junho de 2014 e que ele havia se abstido de votar em virtude da 14 
mudança do conteúdo original da minuta feita durante a reunião, e que ele iria pedir que constasse da ata 15 
da sessão o motivo da sua abstenção e o seu posterior arrependimento em não ter dado um voto contrário. 16 
O próximo informe foi sobre Minuta de Resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 37, que 17 
dispõe sobre as normas para avaliação de pessoal docente com vistas à concessão de progressão 18 
funcional, dentro de uma mesma classe. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que a referida 19 
minuta foi discutida no expediente do ConsUni e sugeriu aos Conselheiros que lessem a minuta e se fosse 20 
o caso, enviassem sugestões para os seus representantes no ConsUni. Por fim, o professor Edson Pinheiro 21 
Pimentel informou que a dissertação de mestrado da ex-aluna Andréia Gusmão do Programa de Pós-22 
Graduação em Computação estava classificada entre as 10 melhores e iria concorrer ao prêmio de melhor 23 
dissertação do ano no Congresso da SBC e parabenizou a Coordenação do Programa. Não havendo mais 24 
nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a 25 
ser discutido foi: Parecer a respeito do pedido de redistribuição do professor Fernando Augusto de 26 
Oliveira Ribeiro da Unifesp para a UFABC. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel.  27 
Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 28 
próximo item a ser discutido foi: Aprovação do novo projeto pedagógico do BCC. Item relatado pela 29 
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professora Juliana Cristina Braga. Esse item figurava como o 3º assunto do Expediente, porém, o 30 
professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou inversão da pauta. Proposta aprovada por unanimidade. Após 31 
apresentação da relatora e pequena discussão, o professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a promoção 32 
do item para a Ordem do Dia a fim de não atrasar a discussão do item nas demais instâncias da 33 
Universidade. Proposta aprovada por unanimidade. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado 34 
por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi:  Abertura de processo seletivo para professores 35 
visitantes na área de Matemática. Esse item figurava como o 1º assunto do Expediente, porém, o 36 
professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou a sua promoção à Ordem do dia. Proposta aprovada por 37 
unanimidade. Após pequena discussão a proposta de abertura de processo seletivo foi aprovada por 38 
unanimidade com alterações no período de inscrição dos candidatos. Após isso, iniciou-se a discussão dos 39 
assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: Análise do pedido de 40 
redistribuição do professor Wagner Marcelo Pommer da Unifesp para a UFABC. Item relatado pelo 41 
professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, decidiu-se acatar a sugestão do professor 42 
Igor Leite Freire de que seja realizada uma consulta à Coordenação do Curso de Licenciatura em 43 
Matemática sobre a conveniência de se analisar o pedido de redistribuição do referido docente, com fins 44 
de apoiar a decisão do ConCMCC. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa 45 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos. 46 
Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 47 
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