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SINOPSE 

1ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 1ª sessão ordinária do Conselho 

do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 11 de fevereiro de 2015, 

às 14h13, na sala 312-2 do Bloco A – UFABC. 

 

INFORMES 

 

1. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que foram nomeadas a Comissão de 

Comunicação e a Comissão de Eventos do CMCC. 

2. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que recebeu uma Comunicação Interna 

encaminhada pela Reitoria, a qual previa uma carga didática de 20,47 créditos por docente para o ano 

de 2015, porém, visto que historicamente só era cumprido cerca de oitenta por cento da carga prevista, 

esta previsão foi redimensionada para 16,5 créditos por docente. O professor Edson propôs que o 

CMCC trabalhasse com a meta de 20 créditos e que no caso da carga didática executada ser menor que 

a prevista, que a mesma seja recalculada e que os créditos ministrados acima da meta sejam atribuídos 

como saldo positivo aos docentes. O professor Marcelo Bussotti Reyes ficou encarregado de 

providenciar um estudo sobre as sobras de crédito por área do Centro. 

3. O professor Antonio Cândido Faleiros relatou que ele utilizava os ônibus da Universidade que 

faziam parada próximo ao antigo campus da Avenida Atlântica para ministrar aulas nos campi de São 

Bernardo do Campo e Santo André e observou que os ônibus continuavam a trafegar pela referida 

Avenida, porém, não faziam mais paradas na mesma. Ele também observou que acreditava que outros 

docentes e técnico-administrativos também faziam uso dessa parada. O professor Edson Pinheiro 

Pimentel se prontificou então a realizar uma pesquisa entre os docentes e técnicos do Centro para 

verificar quem utilizava essa parada e encaminhar uma Comunicação Interna para a Prefeitura 

Universitária com cópia para a Reitoria reivindicando que essa parada fosse reativada para uso da 

Comunidade Universitária de forma a priorizar o transporte coletivo. 
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4. O professor Edson Pinheiro Pimentel passou a palavra para o docente Carlos da Silva dos Santos, 

presidente do Sindicato dos Docentes da UFABC, para que ele informasse a posição do Sindicato em 

relação à exigência da Resolução ConCMCC nº 10 de anteposição de 50 por cento de créditos para os 

docentes que desejassem requisitar afastamento para realização de pós-doutorado. 

5. O professor Edson Pinheiro Pimentel passou a palavra para os docentes João Paulo Góis e 

Ronaldo Cristiano Prati para que eles fizessem um relato sobre o indeferimento de inscrições no 

concurso para professor titular na área de Ciências da Computação. Após breve discussão, o Conselho 

encarregou a Diretoria de elaborar um texto para uma Comunicação Interna que deverá ser 

encaminhada para a Reitoria relatando o ocorrido e solicitando revisão do modelo de edital para 

concursos de professores titulares da Universidade. O professor Edson Pinheiro Pimentel deverá 

encaminhar a sugestão de texto para os representantes do Conselho para análise e aprovação. 

 

ORDEM DO DIA 

 

I. Abertura de processo seletivo para duas vagas para professor visitante na área de Matemática 

Pura e duas vagas para professor visitante na área de Matemática Aplicada. 

Item relatado pelo professor Alexei Magalhães Veneziani que solicitou a sua retirada da pauta, pois estes 

processos seletivos ainda não haviam sido aprovados pela Plenária do Curso de Bacharelado em 

Matemática. 

II. Abertura de concurso para duas vagas para professor adjunto na área de Matemática Pura e 

duas vagas para professor adjunto na área de Matemática Aplicada. 

Item relatado pelo professor Alexei Magalhães Veneziani. Como não houve nenhuma manifestação, o 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

III. Solicitação de dispensa de carga didática do professor Guiou Kobayashi: Comunicação Interna 

nº 259/2014/PROEX - Resposta à CI 74/2014/CMCC. 

Item relatado pelo professor Guiou Kobayashi. Após pequena discussão, foi aprovada por unanimidade a 

sugestão do professor Edson Pinheiro Pimentel de aplicar a redução de carga didática para o período 

solicitado pelo docente, desconsiderando períodos coincidentes com outras coordenações do docente e 

recomendar à Pró-Reitoria de Extensão que verificasse os procedimentos a serem adotados para que casos 

como do professor Guiou Kobayashi não voltassem a se repetir, bem como mecanismos para informar 
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previamente à Direção do Centro sobre atividades de Extensão realizadas por docentes do Centro que 

implicassem na atribuição de créditos. 

IV. Relatório de gestão 2014. 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

V. Relatório de estágio probatório do professor Alexandre Noma. 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

VI. Nomeação da Comissão de Pesquisa do CMCC. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que solicitou a sua retirada de pauta para verificação 

e revisão dos nomes indicados pelas Coordenações, pois ele constatou que um dos docentes indicados não 

atendia aos critérios estabelecidos. Como esse item demandava certa urgência, o professor Marcelo 

Bussotti Reyes sugeriu que após revisão dos nomes, que os mesmos fossem enviados ao Conselho para 

análise e aprovação e que após isso, a Comissão fosse criada por meio de ad referendum. 

 

EXPEDIENTE 

 

I. Proposta de Convênio de Colaboração Científica UFABC-HMCG. 

Item relatado pelo professor Relator: Raphael Yokoingawa de Camargo. Após pequena discussão, o item 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

II. Solicitação de revisão da resolução nº 11 de 12 de agosto de 2013 que regulamenta as normas 

para análise de processos de redistribuição para o CMCC. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que solicitou a sua retirada da pauta, pois iria 

solicitar um parecer sobre o artigo primeiro da referida Resolução à Procuradoria Jurídica. 

III. Solicitação de revisão da resolução nº 10 de 10 de julho de 2013 que regulamenta a concessão 

de afastamento internacional de docentes, ocupantes de cargos efetivos lotados no CMCC da 

Universidade Federal do ABC, para qualificação em programas de pós-doutorado. 
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Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho 

com um representante de cada área para analisar e sugerir, se cabíveis, mudanças na resolução. A 

composição do Grupo de Trabalho será decidida após consulta ao Centro. 

IV. Projeto de Colaboração UFABC e USCS na Editoria da Revista de Informática Aplicada. 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma manifestação, o item 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 


