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Ata nº 04/2018/CMCC 

 

Ata da quarta reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e doze minutos do dia 1 

dois de maio de dois mil e dezoito, na sala A1-203S, Bloco Alpha 01 – campus São Bernardo do 2 

Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC. A reunião foi convocada e presidida pelo 3 

professor Marcelo Bussotti Reyes e contou com a presença do vice-presidente deste Conselho o 4 

professor Raphael Yokoingawa de Camargo e dos representantes dos servidores docentes do 5 

Centro: a professora Ana Carolina Boero, o professor Yossi Zana, o professor Celso Chikahiro 6 

Nishi, a professora Raquel Vecchio Fornari, o professor Valdecir Marvulle; dos representantes 7 

dos técnicos-administrativos o servidor Roberto Augusto Baptista Junior e a servidora Quelita 8 

Lidaiana de Souza Nogueira. Ausência justificada do professor Márcio Fabiano da Silva e do 9 

discente André Oliveira Macedo. Ausência injustificada do professor Daniel Miranda Machado 10 

e do seu suplente Cristian Fávio Coletti e do professor Luiz Carlos Rozante e da sua suplente 11 

Silvia Cristina Dotta; das discentes Vanessa Carneiro Morita, Tatiane Labliuk e da sua suplente 12 

Victoria Rodrigues. Dando início à reunião, o professor Marcelo Bussotti Reyes abriu a 13 

SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que a planilha de 14 

tomada de decisões do 2º quadrimestre de 2018 estava sendo finalizada e que a alocação do 1º 15 

quadrimestre de 2018 seria apresentada na próxima reunião do ConCMCC. Não houve informe 16 

dos Conselheiros. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos 17 

constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item a ser discutido foi: Relatório parcial de 18 

estágio probatório do docente André Pierro de Camargo. Item relatado pelo professor Marcelo 19 

Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e 20 

aprovado por unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a 21 

discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto a ser discutido foi: 22 

Solicitação de afastamento para realização de estágio pós-doutoral: Olexandr Zhydencko. Item 23 

relatado pelo professor Olexandr Zhydencko que informou que havia solicitado auxílio à 24 

FAPESP, mas que caso o mesmo não fosse aprovado ele pretendia custear o afastamento com 25 

recursos próprios. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou ao Conselho que em casos de 26 
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pedidos de afastamento em período superior a 59 dias custeados com recursos próprios a 27 

resolução ConsUni nº 162 estabelecia que “a liberação sem a concessão de financiamento por 28 

organização nacional ou internacional pode ser autorizada, mas requer pareceres externos para 29 

atestar a excelência do projeto”, sendo assim ele se propôs a procurar um parecerista externo 30 

para analisar o projeto do professor Olexandr Zydencko. Após pequena discussão, o Conselho 31 

consensualmente optou pelo seguinte encaminhamento: o pedido do professor Olexandr 32 

Zydencko, já com o parecer externo voltarão a ser discutidos pelo Conselho na Ordem do Dia da 33 

próxima reunião. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de afastamento para realização 34 

de estágio pós-doutoral: Márcia Aguiar. Item relatado pela professora Márcia Aguiar que 35 

apresentou o seu projeto de pesquisa e as motivações para o seu pedido e ao final informou que 36 

havia solicitado auxílio à FAPESP, mas que caso o mesmo não fosse aprovado ele pretendia 37 

custear o afastamento com recursos próprios. O professor Marcelo Bussotti Reyes observou que 38 

se tratava de um caso semelhante ao item anterior e sugeriu ao Conselho adotar o mesmo 39 

encaminhamento. Após pequena discussão, o Conselho consensualmente optou por analisar o 40 

pedido da professora Márcia Aguiar, já com o parecer externo na Ordem do Dia da próxima 41 

reunião. A discussão do item Solicitação de afastamento para realização de estágio pós-doutoral: 42 

Igor Leite Freire foi adiada para aguardar a chegada do relator, o professor Igor Leite Freire. O 43 

próximo item a ser discutido foi: Renovação do contrato de docente visitante: Volodymyr Tesko. 44 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão o item foi 45 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não 46 

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 47 

próximo item a ser discutido foi: Renovação do contrato de docente visitante: Natalia 48 

Emelianova. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão o 49 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como 50 

não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 51 

O próximo item a ser discutido foi: Formação de Comissão para organizar o processo eleitoral de 52 

escolha dos representantes discentes do ConCMCC. Item relatado pela servidora Patrícia Dias 53 

dos Santos que informou que a Comissão deveria ser composta por um técnico-administrativo, 54 

um docente e um discente. Ela se propôs a ser a representante dos técnicos-administrativos e a 55 
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presidir a Comissão e indicou a discente Natalia Gomes do Nascimento Sampaio para também 56 

compor a Comissão. Após pequena discussão a indicação do representante docente foi delegada 57 

pelo Conselho ao professor Marcelo Bussotti Reyes. Após isso, o item foi promovido à Ordem 58 

do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma 59 

manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 60 

discutido foi: Parecer da Comissão de Análise de Processos de Redistribuição: Prof. Dr. 61 

Francisco Eloi Soares de Araújo. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que 62 

informou que a Comissão recomendou o indeferimento do pedido de redistribuição após 63 

consultar a Coordenação Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Após isso, o item 64 

foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não 65 

houve nenhuma manifestação o parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 66 

próximo item a ser discutido foi: Substituição de membro da Comissão de Pesquisa do CMCC: 67 

representantes da área de Ciência da Computação. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti 68 

Reyes que informou que o professor João Paulo Gois solicitou desligamento da Comissão 69 

devido à sua nomeação como Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação. Após consulta, a 70 

Coordenação Curso de Bacharelado em Ciência da Computação consultou o seu suplente, o 71 

professor Cláudio Nogueira de Meneses que aceitou ser promovido a titular da chapa e indicou o 72 

professor Guilherme Oliveira Mota como novo suplente. Após isso, 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. Com a chegada do 75 

professor Igor Leite Freire a discussão do item Solicitação de afastamento para realização de 76 

estágio pós-doutoral: Igor Leite Freire foi retomada. O professor Igor Leite Freire informou que 77 

foi convidado pelo professor Artur Sergyeyev para assumir uma posição de professor visitante 78 

para desenvolvimento de pesquisa junto ao Departamento de Geometria e Física-Matemática do 79 

Instituto de Matemática da Silesian University in Opava, na República Tcheca. Após pequena 80 

discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para 81 

votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por 82 

unanimidade com as seguintes recomendações: que o professor Igor Leite Freire prepare um 83 

projeto de pesquisa para ser encaminhado junto com a documentação apresentada por ele ao 84 
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Conselho à CPPD e que ele verifique junto às instâncias responsáveis da UFABC sobre a 85 

questão legal de se afastar com ônus limitado e ao mesmo tempo receber um salário como 86 

professor visitante na Silesian University. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o 87 

Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e 88 

dezessete minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste 89 

Centro, lavrei a presente Ata. 90 

 

 

 

 

Patrícia Dias dos Santos 

Secretária Executiva do CMCC 
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Diretor do CMCC 


