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Ata nº 11/2017/CMCC

1

Ata da décima primeira reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e quinze

2

minutos do dia seis de dezembro de dois mil e dezessete, na sala A2-S205, Bloco Alpha 02,

3

campus São Bernardo do Campo. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo

4

Bussotti Reyes e dos representantes dos servidores docentes do Centro: o professor Cristian

5

Favio Coletti, o professor Yossi Zana, o professor Celso Chikahiro Nishi, o professor Márcio

6

Fabiano da Silva, a professora Raquel Vecchio Fornari e o professor Luiz Carlos da Silva

7

Rozante; dos representantes dos técnicos-administrativos os servidores Roberto Augusto Baptista

8

Júnior e Quelita Lidaiana de Souza Nogueira; da representante dos discentes a aluna Vanessa

9

Carneiro Morita. Ausência justificada do professor Valdecir Marvulle e da sua suplente Itana

10

Stiubiener. Ausência injustificada da aluna Tatiane Labliuk e Victoria Rodrigues. Dando início à

11

reunião, o professor Marcelo Bussotti Reyes abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. Informe da

12

Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes fez um breve agradecimento ao

13

professor Edson Pinheiro Pimentel pela parceria e apoio demonstrado durante os anos em que

14

compartilharam a gestão do Centro. II. Informe da Presidência do Conselho: o professor

15

Marcelo Bussotti Reyes fez um breve relato sobre o decidido em reunião realizada com o Diretor

16

do CCNH, Pró-Reitora de Graduação e com os coordenadores dos cursos de licenciatura em

17

relação à alocação e o número de vagas para as disciplinas das licenciaturas no primeiro

18

quadrimestre de 2018: três disciplinas específicas comuns a todas as licenciaturas terão 40 vagas

19

disponibilizadas para a matrícula, a saber: Educação Científica, Sociedade e Cultura,

20

Desenvolvimento e Aprendizagem e Políticas Educacionais e duas disciplinas terão 30 vagas, a

21

saber: Libras e Educação, Saúde de Sexualidade. Caso haja mais requisições que vagas serão

22

abertas turmas extras respeitando o máximo o número de vagas estabelecido em cada e no

23

mesmo horário. Respondendo questionamento do professor Yossi Zana, o professor Marcelo

24

Bussotti Reyes informou que o professor Ronei Miotto irá redigir um documento registrando o

25

pactuado nessa reunião. III. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti

26

Reyes questionou se o Conselho gostaria de manter o encaminhamento já deliberado
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27

anteriormente de que Direção poderá autorizar e assinar pedidos de atividades externas

28

esporádicas e eventuais e apenas informá-lo das autorizações, o qual após consulta foi aprovado

29

sem nenhuma manifestação contrária. IV. Informe da Presidência do Conselho: atividade

30

esporádica e eventual do docente Carlos Alberto Kamienski: atuação no projeto SWAMP. V.

31

Informe da Presidência do Conselho: atividade esporádica e eventual da docente Carla Lopes

32

Rodriguez: atuação no projeto "Estudo de viabilidade técnico-científica de um aplicativo móvel

33

para educação ambiental em zoológicos". VI. Informe da Presidência do Conselho: atividade

34

esporádica e eventual da docente Itana Stiubiener: atuação no projeto "Especialização em

35

Ciência e Tecnologia - modalidade à distância". VII. Informe da Presidência do Conselho:

36

atividade esporádica e eventual da docente Silvia Dotta: atuação no projeto "Especialização em

37

Ciência e Tecnologia - modalidade à distância". VIII. Informe da Presidência do Conselho:

38

atividade esporádica e eventual do Edson Pinheiro Pimentel: atuação no projeto "Especialização

39

em Ciência e Tecnologia - modalidade à distância". IX. Informe da Presidência do Conselho

40

Revisão das Resoluções 02 e 06 do ConCMCC que versam sobre "alocação didática": as

41

discussões sobre essas resoluções serão retomadas em breve por isso o assunto foi retirado da

42

pauta desta reunião. X. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes

43

solicitou a inclusão extraordinária na pauta do pedido de afastamento internacional do docente

44

Walter Hugo Lopez Pinaya. XI. Informes dos Conselheiros: a servidora Quelita Lidaiana

45

informou que iniciou os processos de compras para o exercício de 2018 e já encaminhou

46

mensagem aos Coordenadores de Curso do CMCC solicitando demandas. Os docentes que

47

desejarem apresentar pedidos devem contatar os Coordenadores do seu respectivo curso ou a

48

Diretoria do Centro. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos

49

constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária

50

realizada em 20 de outubro de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos.

51

Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por

52

unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária

53

realizada em 08 de novembro de 2017. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos.

54

Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por

55

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatório parcial de estágio probatório da
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56

docente Carla Lopes Rodrigues. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não

57

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

58

Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes

59

do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: Alocação de espaço de pesquisa aos

60

professores Fernando Teubl Ferreira e Cecília Bertoni Martha Hadler Chirenti em laboratório

61

localizado no mezanino do Bloco B, anteriormente ocupado pelo grupo de pesquisa de Sistemas

62

Dinâmicos (atualmente alocado em laboratório localizado no Bloco L). Item relatado pelo

63

professor Ronaldo Cristiano Prati que justificou que a alocação desse espaço pela Comissão de

64

Pesquisa respeitou o critério anteriormente utilizado de ordem de precedência das demandas de

65

espaço apresentadas pelos grupos de pesquisa do CMCC. O professor Luiz Carlos da Silva

66

Rozante esclareceu que esse critério é utilizado porque ainda não existe critério qualitativo para

67

apreciar estas solicitações e concordou com o exposto anteriormente pelo professor Ronaldo

68

Cristiano Prati de que é necessário retomar a discussão iniciada na gestão anterior da Comissão

69

de Pesquisa de uma proposta de resolução para alocação dos espaços de pesquisa do Centro.

70

Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia

71

condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade

72

com a alteração sugerida pelo professor Yossi Zana de que constasse na pauta e sinopse da

73

reunião que se trata da alocação do espaço e não concessão conforme constava na convocação da

74

reunião. O próximo item a ser discutido foi: Composição da banca do Edital 227/2016 - Opção

75

17 (Neurociência Teórica e Computacional). O professor Marcelo Bussotti Reyes solicitou a

76

retirada do item de pauta com justificativa de que o professor Marcelo Salvador Caetano havia

77

solicitado a inclusão deste item na pauta com a expectativa de que até o momento da reunião ele

78

já tivesse uma proposta de banca a ser apresentada para o Conselho, o que infelizmente não foi

79

possível. O professor Marcelo Bussotti Reyes aproveitou para esclarecer que devido aos trâmites

80

do edital de 40 vagas, a aprovação dessa banca e de pelo menos mais uma banca de edital do

81

CMCC deverá ser feita por meio de ad referendum do Conselho de Centro a fim de que seja

82

possível a banca ser apreciada e aprovada pela Comissão de Vagas em reunião ordinária a ser

83

convocada no mês de janeiro de 2018. O professor Yossi Zana sugeriu que se houver tempo

84

hábil, que as sugestões de banca sejam encaminhadas para o Conselho do CMCC por meio de
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85

mensagem eletrônica para que os Conselheiros possam verificar e fazer comentários. O professor

86

Marcelo Bussotti Reyes agradeceu a sugestão e se prontificou a levar os comentários em

87

consideração. O próximo item a ser discutido foi: Parecer da Comissão de Redistribuição

88

referente ao pedido da professora Nadia Shigaeff. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti

89

Reyes que leu o parecer da Comissão, o qual recomendou o indeferimento do pedido, pois todas

90

as vagas na área de Cognição não preenchidas atualmente já estão comprometidas em concursos

91

em andamento. Como não houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia

92

por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação

93

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Prorrogação do contrato do

94

docente visitante Nelson José Rodrigues Faustino. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti

95

Reyes que leu o parecer da Comissão, o qual recomendou a prorrogação do contrato. Como não

96

houve nenhuma manifestação o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já

97

havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por

98

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Projeto Fundep: Ciclo de Eventos e Atividades

99

em Matemática, Computação e Cognição. Item relatado pela servidora Quelita Lidaiana que

100

relatou as mudanças realizadas no projeto e explicou que as foram motivadas por um parecer da

101

Procuradoria Jurídica. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por

102

considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e

103

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Alocação didática do Q1/2018 e

104

Planejamento do número de vagas em disciplinas para o Q1/2018. Item relatado pelo professor

105

Marcelo Bussotti Reyes que fez uma breve apresentação. A professora Raquel Vecchio Fornari

106

sugeriu que seja feito e apresentado para o Centro um estudo das demandas reprimidas e

107

dificuldades encontradas no momento da alocação. O professor Eduardo Gueron informou que

108

isso já é realizado de maneira informal pelo professor Daniel Miranda do CMCC e que os dados

109

analisados apontam que a demanda reprimida se concentra em cursos da área de Engenharia. O

110

professor Yossi Zana sugeriu que o professor Marcelo Bussotti Reyes faça uma apresentação de

111

como é feito planejamento do número de vagas por turma, quais os critérios utilizados e dilemas

112

enfrentados. O professor Marcelo Bussotti Reyes agradeceu às sugestões dos Conselheiros e

113

informou que tentará coletar estes dados e apresentá-los futuramente ao Conselho. Após pequena
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114

discussão o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para

115

votá-lo. Após isso, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item

116

a ser discutido foi: Solicitação de afastamento internacional do docente Walter Hugo Lopez

117

Pinaya para realização de estágio de pesquisa. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti

118

Reyes que recomentou ao Conselho aprovar um ano de estágio e depois reavaliar a conveniência

119

de prorroga-lo por mais um ano. O professor Walter Hugo Lopez Pinaya fez um breve relato

120

sobre o que motivou o seu pedido de afastamento. Após pequena discussão o item foi promovido

121

à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Após isso, o item foi

122

colocado em votação e aprovado por unanimidade com a alteração no período solicitado:

123

redução de dois para um ano. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa

124

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte minutos. Assim,

125

para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente

126

Ata.

Patrícia Dias dos Santos
Secretária Executiva do CMCC

Marcelo Bussotti Reyes
Diretor do CMCC

Gmail - Sinopse da última reunião

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=a665c4e789&jsver=Be33...

Elaine Konno Rocha <elaine.ufabc@gmail.com>

Sinopse da última reunião
quelita.lidaiana@ufabc.edu.br <quelita.lidaiana@ufabc.edu.br>
Para: Elaine Konno <elaine.konno@ufabc.edu.br>

11 de dezembro de 2017 12:24

Elaine,
Não sei se na Sinopse cabe correções, mas apenas para deixar registrado para a ata, no meu informe, eu disse
que iniciei o planejamento das compras para 2018 e não o processo das compras, ou seja, trocar a palavra
processo por planejamento.
Mas não precisa fazer essa correção na sinopse, mas sim quando iniciarem a redação da ata.
Obrigada
Quélita
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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