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Ata nº 05/2015/CMCC 

 

 

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

dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, na sala trezentos e doze, localizada no terceiro andar 2 

da segunda torre do Bloco A do campus Santo André da Universidade Federal do ABC - 3 

UFABC. A reunião foi presidida pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e contou com a 4 

presença do vice-presidente deste Conselho o professor Marcelo Bussotti Reyes, dos 5 

representantes dos servidores docentes do Centro, a professora Ruth Ferreira Santos Galduróz, a 6 

professora Itana Stiubiener, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani e o seu suplente 7 

professor Ronaldo Cristiano Prati, o professor Harlen Costa Batagelo e do representante dos 8 

discentes de graduação o aluno Felipe Anchieta Santos Costa. Ausência justificada do professor 9 

André Guilherme Ribeiro Balan e da sua suplente a professora Ana Carolina Boero e ausência 10 

injustificada da representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora 11 

Karine Zemczak e da sua suplente a servidora Elaine Konno Rocha. Dando início à reunião, o 12 

professor Edson Pinheiro Pimentel abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Edson 13 

Pinheiro Pimentel informou que a Reitoria ainda estava negociando com o Comando de Greve 14 

dos Técnico-Administrativos e que todos os setores aderiram à greve. II. O professor Vladislav 15 

Kupriyanov fez uma reclamação sobre a superlotação das turmas da disciplina de Álgebra 16 

Linear. O professor Edson Pinheiro Pimentel registrou a reclamação do mesmo e informou que 17 

iria contatar a Pró-Reitoria de Graduação sobre o assunto. III. O professor Edson Pinheiro 18 

Pimentel informou que este ano seria realizada a Terceira Semana do CMCC. IV. O professor 19 

Edson Pinheiro Pimentel informou que foi criado um Grupo de Trabalho com o objetivo de criar 20 

uma resolução para afastamento para realização de pós-doutoramento na Universidade. V. O 21 

professor Edson Pinheiro Pimentel informou que propostas para uso da reserva técnica da 22 

Fapesp seriam discutidas na próxima reunião. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 23 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: 24 

Definição do número de representantes em cada categoria para a próxima legislatura do 25 

ConCMCC. Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Como não houve nenhuma 26 
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manifestação, o item foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto, iniciou-27 

se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O próximo item a ser discutido foi: 28 

Banca de Concurso para Professor Efetivo para a área de Ensino de Matemática. Item relatado 29 

pela professora Ruth Ferreira Santos Galduróz. Como não houve nenhuma manifestação, o item 30 

foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 31 

Solicitação de abertura de Concursos para Professor Efetivo na área de Computação. Item 32 

relatado pela professora Letícia Rodrigues Bueno. Como não houve nenhuma manifestação, o 33 

item foi promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido 34 

foi: Solicitação de autorização para exercício de atividade externa esporádica e eventual. Item 35 

relatado pela professora Itana Stiubiener. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 36 

promovido à ordem do dia e aprovado por unanimidade. Após isso, o professor Edson Pinheiro 37 

Pimentel solicitou a inclusão extraordinária do item Composição da Comissão Eleitoral da 38 

eleição do ConCMCC. Após pequena discussão ficou decidido que a Direção do Centro iria 39 

sugerir nomes, os quais seriam submetidos à apreciação do Conselho na próxima reunião. Não 40 

havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e 41 

encerrou a reunião às quinze horas e trinta e sete minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias 42 

dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 43 
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