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Ata nº 10/2018/CMCC 

 

Ata da décima reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas do dia sete de 1 

novembro de dois mil e dezoito, na sala André Balan, Bloco A, câmpus Santo André. A 2 

reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes, assessorado pelo 3 

vice-presidente, professor Raphael Yokoingawa de Camargo; com a presença dos 4 

representantes dos servidores docentes do Centro: o professor Daniel Machado Miranda, o 5 

professor Eduardo Gueron, o professor Maurício Firmino Silva Lima, a professora Raquel 6 

Vecchio Fornari, o professor Márcio Fabiano da Silva, a professora Silvia Cristina Dotta; dos 7 

representantes dos técnicos-administrativos: as servidoras Lucieni Gomes da Silva 8 

Martinelli e Quelita Lidaiana de Souza Nogueira. O professor Marcelo Bussotti Reyes iniciou 9 

a reunião pela SESSÃO DE INFORMES: I. Informe da Presidência do Conselho: o professor 10 

Marcelo Bussotti Reyes solicitou aos conselheiros a reflexão acerca da composição do 11 

ConCMCC na próxima legislatura. Esse assunto entrará no expediente da próxima reunião. 12 

II. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes, a pedido da 13 

demandante, retirou o informe: atividades esporádicas da professora Maria Teresa 14 

Carthery Goulart. III. Informe da Presidência do Conselho: o professor Raphael Yokoingawa 15 

de Camargo explicou que para dois mil e dezenove a previsão de créditos por docente foi 16 

divida por curso e em alguns cursos ficará, depois de atender toda a demanda do BC&T 17 

(Bacharelado em Ciência e Tecnologia) e disciplinas planejadas, em menos de dezoito 18 

créditos, entretanto esse valor pode ser alterado, após concluir-se a alocação do Q2 e Q3. 19 

Finalizados os informes da presidência e sem informes dos conselheiros, iniciou-se a discussão 20 

dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item votado foi: ata da reunião 21 

ordinária realizada em 17 de outubro de 2018. Item relatado pela secretária Patrícia Dias 22 

dos Santos. O conselheiro Márcio fez algumas observações as quais foram acatadas. O item 23 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido: 24 

proposta de Resolução que estabelece critérios de concessão de diárias para afastamentos 25 

nacionais e internacionais. Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa de Camargo. 26 
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Após explanação e arguição, designou-se o professor Márcio Fabiano para relatar esse assunto 27 

na próxima reunião. Em seguida relatou-se: proposta de Calendário do ConCMCC para 2019. 28 

Item relatado pela secretária Patrícia Dias dos Santos. Colocado em votação e aprovado por 29 

unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos 30 

assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto discutido foi: solicitação de 31 

licença para tratar de interesses particulares requisitada pela professora Karla Vittori. Item 32 

relatado por essa demandante. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade a 33 

licença por um ano. Em seguida apreciou-se: relatório de atividades desenvolvidas durante 34 

estágio pós-doutoral do professor Vladislav Kupriyanov. Item relatado por esse docente. 35 

Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Logo após votou-se: parecer da 36 

Comissão de Redistribuição cujo requerente foi o professor Olimpio Hiroshi Miyagaki. 37 

Explanou-se que esse docente fora aprovado anteriormente em concurso na UFABC, não 38 

obstante ele declinou de ser empossado. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti 39 

Reyes. O conselho ratificou por unanimidade o parecer da comissão, que recomendou o 40 

deferimento da redistribuição. Em seguida analisou-se: solicitação de reavaliação da 41 

proposta do curso de Especialização em Neurociência. Item relatado pelo professor 42 

Marcelo Salvador Caetano. Após arguição, designou-se a professora Silvia Cristina Dotta 43 

para relatar esse assunto na próxima reunião. Concluídos os assuntos constantes da pauta, 44 

o Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às 45 

quinze horas e cinquenta e oito minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, 46 

secretária executiva, lavrei a presente Ata. 47 
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