
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 

Comissão de Pesquisa do CMCC 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4496-7950 

dac.cmcc@ufabc.edu.br 

 

 

Ata nº 05/2019/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 e quinze minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois 2 

mil e dezenove, na sala R506-2, no quinto andar da torre 2 do Bloco A da Universidade Federal do ABC - 3 

UFABC, situada à Avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, 4 

São Paulo. A reunião foi convocada e presidida pelo professor André Mascioli Cravo, presidente da 5 

Comissão de Pesquisa do CMCC, e contou com a presença dos docentes: Carla Negri Lintzmayer, 6 

Marcela Bermudez Echeverry, Maria de Lourdes Merlini Giuliani e Virginia Cardia Cardoso. O Professor 7 

André Cravo iniciou a reunião com os INFORMES: I. Informe da Presidência da Comissão: o professor 8 

André Cravo informou que participou de uma reunião com a pro-reitora de pesquisa, Sônia Maria 9 

Malmonge, e as divergências das planilhas dos laboratórios foram resolvidas. A pro-reitora salientou a 10 

importância de regularizar as informações dos laboratórios no SIGAA. O professor André informou ainda 11 

que para finalizar os cadastros, são necessários alguns documentos para comprovação da alocação inicial, 12 

e as aprovações da planilha de laboratórios e da ata da reunião servem como comprovantes para inserir no 13 

SIGAA. Após aprovação, o professor André enviará a CoPes para regularização, e os coordenadores dos 14 

laboratórios passarão a ter acesso ao SIGAA. Os coordenadores de laboratórios precisarão cadastrar 15 

prioritariamente os usuários, os alunos de pós-graduação e a descrição das técnicas utilizadas nos 16 

laboratórios. II. Em seguida, o professor André informou que a nova resolução sobre os programas de 17 

pesquisa PC e PDC será votada no ConsUni, e sendo aprovada, os pedidos de cadastros de pesquisadores 18 

não serão mais avaliados pela comissão de pesquisa do CMCC. III.  Posteriormente, o professor André 19 

Cravo informou que haverá reunião da CoPes na quarta-feira, 27 de novembro de 2019, e um dos itens do 20 

expediente é a votação da resolução do uso e gestão de equipamentos multiusuários de pesquisa da 21 

instituição. O professor André Cravo sugeriu incluir a discussão dessa resolução na pauta da presente 22 

reunião. Inclusão aprovada. IV. O professor André Cravo informou sobre o andamento do projeto de RTI 23 

FAPESP. V. O professor André Cravo informou que recebeu um pedido formal da professora Priscila 24 

Benitez, para ter um espaço para estudos, avaliações e testes psicológicos. Sem informes dos 25 

conselheiros, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA: o professor André 26 

prosseguiu com a análise e discussão da planilha de alocação de laboratórios. O professor André 27 

informou que a planilha servirá para publicação no site do CMCC, inclusão no SIGAA como documento 28 

oficial para alocação inicial dos laboratórios, e entregue a PROPES para cadastramento dos 29 

coordenadores dos laboratórios. Após análise e discussões, a planilha de alocação de laboratórios foi 30 
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colocada em votação. Aprovada por unanimidade. Em seguida, o professor André Cravo apresentou a 31 

primeira proposta do termo de alocação inicial dos laboratórios. Após discussão e sugestões, o termo 32 

sofreu algumas alterações, mas ainda será revisado e discutido por e-mail. Em seguida, foi discutida a 33 

resolução de equipamentos multiusuários, que será debatida na próxima reunião da CoPes. 34 

Posteriormente, o professor André Cravo apresentou a solicitação de cadastro no programa de pesquisa 35 

PDC da Kátia Nunes Sá. Os documentos foram analisados e a solicitação foi aprovada por unanimidade. 36 

Nada mais havendo a declarar, o professor André Cravo encerrou a reunião às doze horas e seis minutos, 37 

da qual eu, Candido Tiepo Junior, assistente em administração, lavrei a presente ata. 38 
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