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Ata nº 02/2019/Comissão de Pesquisa 

 

 

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 agosto de dois mil e dezenove, na sala R501-2, 2 

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

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: Guilherme Oliveira Mota, Maria de Lourdes Merlini 6 

Giuliani, Silvia Honda Takada e Virginia Cardia Cardoso. O Professor André Cravo iniciou a reunião 7 

com os INFORMES: I. Informe da Presidência da Comissão: o professor André Cravo informou sobre as 8 

principais atividades da CdP na gestão anterior, que eram a aprovação dos pedidos de cadastro nos 9 

programas de Pesquisa PC e PDC e a discussão acerca da aprovação da alocação dos espaços de pesquisa. 10 

II. Informe da Presidência da Comissão: o professor André Cravo informou que a resolução sobre a 11 

alocação dos espaços de pesquisa foi aprovada na última reunião do ConCMCC. III. Informe da 12 

Presidência da Comissão: o professor André Cravo informou que a nova gestão da CdP terá que fazer a 13 

resolução da avaliação dos espaços de pesquisa, atender a demanda da Pró-reitora de Pesquisa para 14 

organizar os espaços dos laboratórios, e cadastrar as informações dos laboratórios no sistema do SIGAA, 15 

pois atualmente a PROPES não tem dados dos laboratórios. IV. O professor André Cravo informou que 16 

na próxima semana irá acontecer a primeira reunião da Comissão de Pesquisa da UFABC (CoPes) e que 17 

informará aos membros da CdP sobre as discussões das reuniões da CoPes.  V. Informe da Presidência da 18 

Comissão: o professor Andé Cravo informou que, conforme pedido em reunião anterior, realizará 19 

reuniões mensais da CdP. VI. Informe dos conselheiros: Informe dos conselheiros: a professora Maria de 20 

Lourdes perguntou acerca do feedback da ocupação dos laboratórios. O professor André Cravo explicou 21 

que as alocações dos laboratórios serão realizadas a partir dos critérios da nova resolução de ocupação 22 

dos espaços dos laboratórios. Ele explicou ainda que a CdP criará os critérios para as avaliações do uso 23 

dos laboratórios. Os coordenadores dos laboratórios deverão montar um plano de trabalho e então as 24 

primeiras avaliações serão realizadas dois anos após a primeira alocação.  EXPEDIENTE: O professor 25 

André Cravo informou que participou de uma reunião com a Pró-reitoria de Pesquisa em que foi 26 

solicitada uma planilha com os espaços de pesquisa atualizada até o dia vinte e um de agosto. Foi 27 

solicitada também a organização adequada de resíduos químicos e biológicos dos laboratórios molhados e 28 

acesso a quantidade de resíduos dos laboratórios. A professora Silvia Honda informou que em relação dos 29 

resíduos biológicos só resta adquirir as caçambas adequadas e que serão alocadas no biotério central, no 30 
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espaço liberado e correto para este uso. Em seguida, o professor André Cravo mostrou a planilha de 31 

alocação dos laboratórios e a comissão analisou os dados que precisam ser atualizados. Após, o professor 32 

André Cravo falou que vai organizar a planilha e solicitar aos coordenadores dos laboratórios para 33 

atualizarem as informações até o dia quatorze de agosto. Em seguida foi discutido como a CdP irá 34 

analisar os pedidos de cadastro dos programas Pesquisador Doutor Colaborador (PDC) e Pesquisador 35 

Colaborador (PC). Foi decidido que os pedidos sejam analisados durante a reunião da CdP, e por e-mail 36 

em casos urgentes. Os pedidos com financiamento serão aprovados pro forma. Os pedidos sem 37 

financiamento serão analisados individualmente conforme a justificativa. Posteriormente foram 38 

analisados os pedidos de cadastro nos programas de pesquisa dos seguintes solicitantes: Carolina La 39 

Maison, Gabrielly Maria Denadai Chiarantin Barbezan, João Carlos da Motta Ferreira, Luciana Simões 40 

Rafagnin Marinho, Mariana Sacrini Ayres Ferraz, Nelson Sanabio Maldonado e Sandy Mikie Hondo. 41 

Todos os pedidos foram aprovados. Em seguida foram discutidos as orientações e critérios pra elaboração 42 

e aprovação dos relatórios de atividades dos Programas de Pesquisa PC e PDC. Foi sugerido que os 43 

relatórios sejam baseados em relatórios de agências de fomento à pesquisa. Após, foi analisado o relatório 44 

de atividades da PDC Elisabete Marcon Mello. A comissão solicitou que o relatório seja refeito. A 45 

professora Virgínia irá fazer um documento com as orientações a serem seguidas para elaboração do 46 

relatório. Nada mais havendo a declarar, o professor André Cravo encerrou a reunião às onze horas e 47 

vinte e cinco minutos, da qual eu, Candido Tiepo Junior, assistente em administração, lavrei a presente 48 

ata. 49 
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