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Ata nº 04/2019/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 trinta de outubro de dois mil e dezenove, na sala R502-2 

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 Echeverry, 6 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira e Virginia Cardia Cardoso. O 7 

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

planilha de laboratórios do CMCC atualizada foi enviada à PROPES. A PROPES enviou uma 9 

comunicação interna questionando as informações dos laboratórios 102 e 206 do bloco B, pois os dois 10 

laboratórios também constam nas planilhas do CECS e do CCNH, respectivamente. O professor André 11 

Cravo informou que conversou com a responsável pelo laboratório 106, a professora Ana Ligia Scott, e a 12 

responsável pelo laboratório 206, a professora Cecilia Bertoni Martha Hadler Chirenti, e elas 13 

esclareceram que os laboratórios tem uma única porta para acesso aos laboratórios dos centros. O 14 

professor André Cravo falou que enviará a resposta à PROPES. O professor André informou também que 15 

no dia sete de novembro haverá uma reunião com a Solange da PROPES para esclarecimentos a respeito 16 

da planilha dos laboratórios. II. A professora Maria de Lourdes perguntou a respeito da data da próxima 17 

reunião da CdP-CMCC, pois ela acontecerá na mesma data da reunião da CoPes. Após sugestões, todos 18 

concordaram em remarcar a reunião para o dia 25 de novembro, às dez horas. O professor André 19 

informou que a RTI da FAPESP foi pausada e primeiro serão consertadas as capelas e depois decidir o 20 

que será feito com a RTI deste ano. Sem mais informes, a reunião prosseguiu com o expediente: A 21 

professora Carla relatou os itens discutidos na reunião da CoPes realizada no mês de outubro. Na reunião 22 

foi comentado sobre divulgação do cadastro do Sisgen. A professora Marcela esclareceu que os docentes 23 

que trabalham com transgênicos e mutações devem preencher as informações. Em seguida a professora 24 

Carla informou que a CAPES sugeriu fortemente a todos que se cadastrem o ORCID iD. Na reunião 25 

também foi discutida a política de gestão dos equipamentos multiusuários. A resolução que está sendo 26 

elaborada foi examinada e foi adicionado um item dizendo que serão considerados equipamentos 27 

multiusuários, equipamentos que laboratórios dos grupos de pesquisa queiram definir como multiusuário. 28 

Também foi definido que qualquer equipamento adquirido através de projeto institucional financiado por 29 

agências de fomento ou instituições análogas será classificado como multiusuário e deverá ter um 30 
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documento com regras de uso. O último item falado foi sobre a realização do prêmio de excelência 31 

acadêmica e pediram sugestões para a próxima reunião da CoPes. Em seguida foram analisados os 32 

pedidos de cadastro nos programas de pesquisa dos seguintes solicitantes: Alfredo Manuel Jara Grados, 33 

aprovado por unanimidade; Domingos Rodrigues Pandeló Junior, aprovado por unanimidade; Lania 34 

Stefanoni Ferreira, aprovado por unanimidade. Também foi analisado o relatório final da pesquisadora 35 

Marjan Goodarzi. O relatório foi aprovado por unanimidade. O professor André pediu para a professora 36 

Maria de Lourdes preencher o formulário do parecer final. Em seguida o professor André iniciou a 37 

discussão a cerca da elaboração das normas de avaliação dos laboratórios de pesquisa do CMCC. Após 38 

arguição dos conselheiros, foi acordado que os conselheiros irão examinar as normas inicialmente 39 

elaboradas pelo professor Luiz Carlos da Silva Rozante e as normas criadas pelo CECS, e apresentarão 40 

sugestões na próxima reunião. Nada mais havendo a declarar, o professor André Cravo encerrou a reunião 41 

às onze horas e vinte e três minutos, da qual eu, Candido Tiepo Junior, assistente em administração, lavrei 42 

a presente ata. 43 
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