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Ata nº 05/2018/CMCC 

 

Ata da quinta sessão ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e seis minutos do dia 1 

dois de junho de dois mil e dezoito, na sala 312-2, Bloco A – campus Santo André da 2 

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

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

Raphael Yokoingawa de Camargo e dos representantes dos servidores docentes do Centro: o 5 

professor Cristian Favio Coletti, a professora Ana Carolina Boero, o professor Daniel Morgato 6 

Martin, o professor Maurício Firmino Silva Lima, o professor Márcio Fabiano da Silva, a 7 

professora Raquel Vecchio Fornari, o professor Luiz Carlos Rozante, das representantes dos 8 

técnicos-administrativos a servidora Lucieni Gomes da Silva Martinelli e a servidora Renata de 9 

Sales Rodrigues e da representante dos discentes a aluna Vanessa Carneiro Morita. Ausência 10 

justificada do professor Valdecir Marvulle e sua suplente Itana Stiubiener. Ausência 11 

injustificada da discente Tatiane Labliuk e sua suplente Victoria Rodrigues. Dando início à 12 

reunião, o professor Marcelo Bussotti Reyes abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor 13 

Marcelo Bussotti Reyes informou que o professor Dácio Roberto Matheus tomou posse no cargo 14 

de reitor da UFABC no dia 01 de junho de 2018. II. O professor Marcelo Bussotti Reyes deu 15 

ciência ao Conselho sobre a solicitação de atividades esporádicas do professor Flávio Eduardo 16 

Aoki Horita, a qual se enquadrava no item décimo segundo da resolução ConsUni nº 135. III. O 17 

professor Marcelo Bussotti Reyes deu ciência ao Conselho sobre a solicitação da professora Itana 18 

Stiubiener para realizar para colaboração de pesquisa com o Laboratório de Arquitetura e Redes 19 

de Computadores da Escola Politécnica da USP. IV. O professor Marcelo Bussotti Reyes deu 20 

ciência ao Conselho sobre a solicitação de atividades esporádicas do professor Dmitry 21 

Vasilevich, a qual se enquadrava no item nono da resolução ConsUni nº 135. V. O professor 22 

Marcelo Bussotti Reyes informou que aguardará o andamento do GT que está tratando a 23 

alocação de espaços antes de autorizar a alocação da sala 272-Delta para uso da coordenação do 24 

Bacharelado em Neurociência. VI. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que recebeu o 25 

relatório de atividades do Pesquisador Doutor Colaborador José Davison da Silva Júnior, mas 26 
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que pelo entendimento da Direção do Centro, a análise e aprovação do relatório estão delegados 27 

à Comissão de Pesquisa do CMCC. Ele perguntou se os Conselheiros se opunham a este 28 

encaminhamento, ao que ninguém se manifestou contrariamente. VII. Informe dos Conselheiros: 29 

o professor Márcio Fabiano da Silva informou representou o Centro no GT LI, cujos trabalhos 30 

foram concluídos e encaminhados para as instâncias superiores. O relatório final do GT será 31 

discutido na próxima reunião da Comissão de Graduação. Ele se colocou à disposição para 32 

responder quaisquer dúvidas. VIII. Informe dos Conselheiros: o professor Maurício Firmino 33 

Silva Lima informou que o GT que foi criado para definir diretrizes de eventos científicos, do 34 

qual ele foi representante do CMCC, também encerrou os seus trabalhos. Não havendo mais 35 

nenhum informe, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O 36 

professor Marcelo Bussotti Reyes solicitou inversão de pauta para que os itens que envolvessem 37 

relatores externos fossem discutidos primeiro assim o sétimo item seria discutido logo após o 38 

terceiro. Como nenhum Conselheiro se opôs, a inversão de pauta foi aprovada. O primeiro item 39 

discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 17 de abril de 2017. Item relatado pelo 40 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 41 

em votação e aprovado por unanimidade com uma abstenção e solicitação de correção do nome 42 

do Conselheiro André Mascioli Cravo na oitava linha da primeira página. O próximo item 43 

discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 02 de maio de 2017. Item relatado pelo 44 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 45 

em votação e aprovado por unanimidade com uma abstenção. O próximo item discutido foi: 46 

Relatório parcial de estágio probatório do professor Aritanan Borges Garcia Gruber. Item 47 

relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item 48 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Solicitação 49 

de afastamento para realização de estágio pós-doutoral: Márcia Aguiar. Item relatado pelo 50 

professor Marcelo Bussotti Reyes que informou que os três pareceres externos solicitados por ele 51 

atestaram a excelência do projeto. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 52 

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Solicitação de 53 

afastamento para realização de estágio pós-doutoral: Olexandr Zhydenko. Item relatado pelo 54 

professor Marcelo Bussotti Reyes que solicitou cinco pareceres, e estava aguardando as respostas 55 



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 

 

porque dois dos pareceristas consultados responderam que não se sentiam à vontade para avaliar 56 

o projeto. Como estes pareceres externos ainda não foram encaminhados, o item permanecerá na 57 

Ordem do Dia e voltará a ser discutido na próxima reunião ordinária. Encerrados os itens 58 

constantes da Ordem do dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. 59 

O primeiro assunto a ser discutido foi: Indicação de representantes para Comissão de Pesquisa 60 

do CMCC: 2018-2019. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que informou as 61 

indicações de cada área: professores Fábio Marques Simões de Souza (titular) e Cristiane Otero 62 

Reis Salum (suplente) representando o curso de Bacharelado em Neurociência; professores 63 

Guilherme Oliveira Mota (titular) e Carla Negri Lintzmayer (suplente) representando o curso de 64 

Bacharelado em Ciência da Computação; professores Maria de Lourdes Merlini Giuliani (titular) 65 

e Zhanna Gennadyevna Kuznetsova (suplente) representando o curso de Bacharelado em 66 

Matemática; professores Vinícius Pazuch (titular) e Ailton Paulo de Oliveira Junior (suplente) 67 

representando o curso de Licenciatura em Matemática; professores Ronaldo Cristiano Prati 68 

(titular) e André Mascioli Cravo (suplente) representando a Diretoria do CMCC. Após isso, o 69 

item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como 70 

não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 71 

O próximo item discutido foi: Relatório de atividades do professor Rogério Perino de Oliveira 72 

Neves. Item relatado pelo professor Rogério Perino de Oliveira Neves. Após isso, o item foi 73 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não 74 

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 75 

próximo item discutido foi: Solicitação de licença para tratar de interesses particulares do 76 

professor Rogério Perino de Oliveira Neves. Item relatado pelo professor Rogério Perino de 77 

Oliveira Neves. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-78 

se que já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi 79 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Proposta de 80 

Curso de Especialização em Inovação na Educação Mediada por Tecnologias (Edital 05/2018 81 

DED/CAPES). Item relatado pelos professores Juliana Cristina Braga e Edson Pinheiro 82 

Pimentel. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que 83 

já havia condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação o item foi colocado em 84 
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votação e aprovado por unanimidade o projeto pedagógico e a primeira oferta com alterações na 85 

proposta apresentada. O próximo item discutido foi: Aprovação de Banca Avaliadora referente 86 

ao processo seletivo para professor visitante na área de Matemática Pura referente ao edital 87 

056/2018. Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa de Camargo. Após isso, o item foi 88 

promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não 89 

houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com 90 

uma abstenção. O próximo item discutido foi: Alocação didática do 2º quadrimestre de 2018. 91 

Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa de Camargo. Após isso, o item foi promovido 92 

à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. Como não houve 93 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com uma 94 

abstenção. O próximo item discutido foi: Indicação de representante do CMCC para o Escritório 95 

de Integridade em Pesquisa (EIP/UFABC). Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa de 96 

Camargo. Após isso, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 97 

condições para votá-lo. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação 98 

e aprovado por unanimidade a indicação do professor David Corrêa Martins Júnior. Encerrados 99 

os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou 100 

a reunião às quinze horas e quarenta e um minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos 101 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 102 
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Diretor do CMCC 


