MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC.
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP.
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7953
patricia.santos@ufabc.edu.br

Ata nº 03/2018/CMCC

1

Ata da terceira reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e treze minutos do dia

2

dezessete de abril de dois mil e dezoito, na sala 312-2, Bloco A no campus Santo André da

3

Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi convocada e presidida pelo professor

4

Marcelo Bussotti Reyes e contou com a presença do vice-presidente deste Conselho o professor

5

Raphael Yokoingawa de Camargo e dos representantes dos servidores docentes do Centro: o

6

professor Daniel Miranda Machado, a professora Ana Carolina Boero, o professor Daniel

7

Morgato Martin, o professor Maurício Firmino Silva Lima, o professor Márcio Fabiano da

8

Silva, o professor Andrpe Mascioli Cravo, o professor Luiz Carlos Rozante, o professor Valdecir

9

Marvulle; dos representantes dos técnicos-administrativos a servidora Lucieni Gomes da Silva

10

Martinelli e a servidora Quelita Lidaiana de Souza Nogueira. Ausência justificada dos discentes

11

Vanessa Carneiro Morita e do seu suplente André Oliveira Macedo e Tatiane Labliuk e da sua

12

suplente Victoria Rodrigues. Dando início à reunião, o professor Marcelo Bussotti Reyes abriu a

13

SESSÃO DE INFORMES: Informes da Presidência do Conselho: I. O professor Marcelo

14

Bussotti Reyes informou que tendo em vista a aprovação da moção de preocupação referente à

15

demora na nomeação do professor Dácio Roberto Matheus na reunião anterior, ele considerou

16

que realizar a reunião do ConCMCC no mesmo dia da paralisação aprovada em assembleia pelas

17

categorias dos técnicos-administrativos e docentes não seria de bom tom e por isso solicitou que

18

a data da reunião do Conselho fosse adiada para a semana seguinte. II. O professor Marcelo

19

Bussotti Reyes agradeceu a presença do professor Jesús Pascual Mena Chalco e lhe prestou uma

20

pequena homenagem pelas contribuições ao CMCC e à UFABC, em consonância com a moção

21

de agradecimento aprovada na reunião anterior, também ratificada pela Comissão de Vagas. III.

22

O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que ele e o professor Márcio Fabiano da Silva

23

foram até a residência do pai do professor André Guilherme Ribeiro Balan entregar em mãos a

24

moção de pesar e agradecimento aprovada na reunião anterior. IV. O professor Marcelo Bussotti

25

Reyes informou que a identificação visual para a sala André Guilherme Ribeiro Balan já estava

26

pronta e seria colocada na porta da referida sala em breve. V. O professor Marcelo Bussotti

27

Reyes informou que disponibilizou o controle dos créditos de cada docente na planilha de

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC.
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP.
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7953
patricia.santos@ufabc.edu.br

28

créditos. VI. O professor Marcelo Bussotti Reyes agradeceu a doação de um tonner preto para as

29

máquinas copiadoras do CMCC realizado pelos professores coordenadores de área do PIBID

30

lotados no CMCC: Francisco José Brabo Bezerra, Márcio Fabiano da Silva e Vivilí Maria Silva

31

Gomes. VII. O professor Marcelo Bussotti Reyes leu a CI nº. 056/2018/REIT, de 2 de abril de

32

2018, a qual informava que o CCNH foi indicado como Centro responsável pelo curso de

33

Bacharelado em Biotecnologia. VIII. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou sobre a sua

34

autorização para que a docente Elizabeth Teodorov realizasse trabalhos de pesquisa no Instituto

35

Butantã no 3º quadrimestre de 2018. IX. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou sobre o

36

pedido da professora Itana Stiubiener para ser indicada como representante docente titular do

37

CMCC na CoAE. Após pequena discussão o professor Marcelo Bussotti Reyes indicou a

38

professora Silvia Cristina Dotta como representante suplente, a qual será consultada sobre a

39

indicação. Caso ela não tenha disponibilidade o professor Marcelo Bussotti Reyes se

40

comprometeu a consultar possíveis interessados através de mensagem a ser encaminhada para a

41

lista de e-mail dos docentes do Centro. X. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que não

42

recebeu nenhuma manifestação ou sugestão sobre o uso dos espaços do 5º andar da Torre 2,

43

Bloco A. Sendo assim ele manterá as destinações e adequações previstas anteriormente. XI. O

44

professor Evonir Albrecht fez uma rápida apresentação sobre a organização da próxima Semana

45

do CMCC e solicitou que a Presidência do Conselho encaminhasse uma mensagem aos docentes

46

do Centro sensibilizando os mesmos sobre a possibilidade de prever no cronograma das

47

disciplinas do segundo quadrimestre a dispensa dos discentes das aulas para participação nas

48

palestras, workshops e demais atividades da Semana. O professor Marcelo Bussotti Reyes se

49

comprometeu a encaminhar esta mensagem. Não houve informes dos Conselheiros. Não

50

havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO

51

DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 14 de março de

52

2018. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma

53

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado com duas abstenções. O próximo item a

54

ser discutido foi: Relatório parcial de estágio probatório do docente Thiago Ferreira Covões.

55

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação o

56

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi:
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57

Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva. Item relatado

58

pela professora Priscila Benitez. Após discussão o item foi colocado em votação e aprovado por

59

unanimidade com alterações. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a

60

discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi:

61

Parceria entre a UFABC e a empresa Natura. Item relatado pelo professor André Mascioli Cravo.

62

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

63

condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação

64

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

65

foi: Renovação do contrato de docente visitante: Ilya Gorshkov. Item relatado pelo professor

66

Marcelo Bussotti Reyes que informou que a Comissão que analisou o pedido de renovação

67

recomendou a renovação do contrato. Após pequena discussão o item foi promovido à Ordem do

68

Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma

69

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser

70

discutido foi: Renovação do contrato de docente visitante: Magda Miyashiro. Item relatado pelo

71

professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que a Comissão que analisou o pedido de

72

renovação recomendou a renovação do contrato. Após pequena discussão o item foi promovido à

73

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma

74

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser

75

discutido foi: Renovação do contrato de docente visitante: Rafaela Vilela. Item relatado pelo

76

professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que a Comissão que analisou o pedido de

77

renovação recomendou a renovação do contrato. Após pequena discussão o item foi promovido à

78

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma

79

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser

80

discutido foi: Renovação do contrato de docente visitante: Alexandre Donizeti. Item relatado

81

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que a Comissão que analisou o pedido de

82

renovação recomendou a renovação do contrato. Após pequena discussão o item foi promovido à

83

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma

84

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os

85

assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a
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86

reunião às quinze horas e cinquenta e cinco minutos minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia

87

Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.

Patrícia Dias dos Santos
Secretária Executiva do CMCC

Marcelo Bussotti Reyes
Diretor do CMCC

