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ATA Nº 01/2020/CdP-CMCC

Ata da reunião da Comissão de Pesquisa do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CdP-1 

CMCC) da UFABC, realizada às dez horas do dia nove de março de dois mil e vinte, na sala R501-2, 2 

no quinto andar da torre 2 do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida 3 

dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi 4 

convocada e presidida pelo professor André Mascioli Cravo, presidente da Comissão de Pesquisa do 5 

CMCC, e contou com a presença dos docentes: Carla Negri Lintzmayer, Marcela Bermudez 6 

Echeverry, Maria de Lourdes Merlini Giuliani e Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira. O professor 7 

André Cravo iniciou a reunião com os informes: I. O professor André Cravo informou que criou um 8 

documento que será compartilhado com os membros da CdP. O documento terá as pautas e anotações 9 

das reuniões da comissão. II. O professor André Cravo informou que foi realizada a primeira reunião 10 

da CoPes deste ano e os assuntos tratados foram: organização dos assuntos a serem discutidos durante 11 

o ano; verbas disponíveis; organização dos dados do SIGAA. O CMCC deverá inserir a ata com a 12 

aprovação da alocação inicial dos laboratórios e inserir as informações dos laboratórios, docentes e 13 

discentes no sistema. Sem mais informes, a reunião prosseguiu com a ordem do dia: I. O professor 14 

André consultou os conselheiros a respeito do calendário de reuniões da CdP do primeiro quadrimestre 15 

de 2020. Após sugestões, foi decidido que as reuniões sejam realizadas uma vez por mês, 16 

preferencialmente na primeira segunda-feira de cada mês, às dez horas da manhã. Em seguida o 17 

professor André mencionou que as atas das reuniões de 2019 foram aprovadas por e-mail, restando 18 

aprovação apenas da ata da 4ª reunião. O professor André irá enviar um e-mail para os coordenadores 19 

dos laboratórios preencherem o SIGAA e anexarem a ata da 5ª reunião da CdP de 2019 como 20 

documento de alocação inicial. Após, o professor André falou sobre a RTI-FAPESP. A RTI-FAPESP 21 

de 2019 foi enviada na semana anterior e receberam a RTI-FAPESP de 2020, no valor de 22 

R$17.000,00. O professor André informou também que a CdP deverá realizar uma chamada para 23 

inscrição de demandas, analisar e decidir como será utilizada a verba da RTI-FAPESP. O professor 24 

André disse que o diretor do centro, Marcelo Bussoti Reyes, sugeriu que uma parte da verba seja 25 

utilizada para adaptação do quadro de energia do Bloco Delta. Foi sugerida a realização de um 26 

workshop para incentivar o envio de projetos de pesquisa para a FAPESP. A reunião prosseguiu com o 27 
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relato da situação do laboratório 113, de Neurohistologia. A professora Marcela relatou haver um 28 

impasse na divisão do laboratório, pois uma parte do laboratório está emprestada para o biotério e esse 29 

local deveria ser desocupado para instalação de um equipamento. O encaminhamento sugerido foi que 30 

haja uma reunião entre a direção do CMCC, a PROPES e a Comissão de Biotérios da UFABC. O 31 

professor André irá escrever um e-mail para o Diretor Marcelo Reyes sobre essa situação. O próximo 32 

assunto discutido foi o Termo de Autorização do Uso de Laboratório. O professor André esclareceu 33 

que todos que estiverem alocados nos laboratórios deverão assinar o termo de autorização de uso. O 34 

documento foi revisto e será votado na próxima reunião. Nada mais havendo a declarar, o professor 35 

André Mascioli Cravo encerrou a reunião às onze horas e vinte e três minutos, da qual eu, Candido 36 

Tiepo Junior, assistente em administração, lavrei a presente ata. 37 
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