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Ata nº 08/2018/CMCC 

 

Ata da oitava sessão ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e treze minutos do dia 1 

dezenove de setembro de dois mil e dezoito, na sala A2-s311, Bloco Alpha 2, câmpus São 2 

Bernardo do Campo. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes 3 

e contou com a presença do vice-presidente do Conselho, professor Raphael Yokoingawa de 4 

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

Machado, o professor Eduardo Gueron, o professor Yossi Zana, o professor Maurício Firmino 6 

Silva Lima, o professor Márcio Fabiano da Silva, a professora Raquel Vecchio Fornari, o 7 

professor Luiz Carlos da Silva Rozante, dos representantes dos técnicos-administrativos a 8 

servidora Quelita Lidaiana de Souza Nogueira e o servidor Roberto Augusto Baptista Junior e 9 

do representante dos discentes o aluno Victor Hugo Silva Oliveira. Ausência justificada do 10 

professor Valdecir Marvulle e de sua suplente Itana Stiubiener. Dando início à reunião, o 11 

professor Marcelo Bussotti Reyes abriu a SESSÃO DE INFORMES: I. O professor Marcelo 12 

Bussotti Reyes informou que as secretarias do CCNH e CMCC lotadas no Bloco Delta do 13 

campus de São Bernardo do Campo foram unificadas e os servidores passarão a realizar 14 

atendimento aos docentes dos seus respectivos Centros em um mesmo local. II. O professor 15 

Marcelo Bussotti Reyes agradeceu ao docente Thiago Ferreira Covões e ao estagiário Guilherme 16 

Dias Belarmino pelo desenvolvimento da interface para um repositório público dos planos de 17 

ensino. III. O professor Raphael Yokoingawa de Camargo informou sobre o encaminhamento de 18 

formulário de consulta das preferências didáticas para 2019 de cada docente. IV. O conselheiro 19 

Daniel Miranda Machado agradeceu à Direção do CMCC pelo auxílio na organização do evento 20 

“Escola Latino-Americana de Matemática”. Não havendo mais nenhum informe, iniciou-se a 21 

discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro item discutido foi: Ata da 22 

reunião ordinária realizada em 16 de agosto de 2018. Item relatado pelo professor Marcelo 23 

Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, a ata foi colocada em votação e 24 

aprovada por unanimidade com alterações. O próximo item discutido foi: Relatório parcial de 25 

estágio probatório da professora Erika Alejandra Rada Mora. Item relatado pelo professor 26 

Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em 27 
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votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Relatório final de estágio 28 

probatório do professor Rodrigo Roque Dias. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti 29 

Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 30 

unanimidade. O próximo item discutido foi: Relatório final de estágio probatório da professora 31 

Márcia Aguiar. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma 32 

manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item 33 

discutido foi: Relatório final de estágio probatório do professor Nazar Arakelian. Item relatado 34 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 35 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do 36 

dia, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto 37 

discutido foi: Ad referendum do Conselho de Centro referente a renovação do contrato de 38 

visitante da docente Sabrina Camargo. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes que 39 

informou que a aprovação ad referendum foi necessária, pois foi contatado que o contrato da 40 

docente iria se encerrar antes da reunião do Conselho e não haveria tempo útil para realizar a 41 

renovação se fosse seguido o trâmite normal. Após pequena discussão, o item foi promovido à 42 

Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições para votá-lo. O item foi colocado em 43 

votação e aprovado por unanimidade com a seguinte observação: a renovação do contrato será 44 

pelo período de um ano. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de prorrogação do 45 

estágio pós-doutoral da docente Ana Lígia Barbour Scott. Item relatado pelo professor Marcelo 46 

Bussotti Reyes que informou que a docente solicitou a prorrogação do estágio em quarenta e 47 

cinco dias, o qual já foi aprovado pela Fapesp, além de ter apresentado documentação 48 

complementar e resultados preliminares do seu período de estágio. Como não houve nenhuma 49 

manifestação, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia condições 50 

para votá-lo. O item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser 51 

discutido foi: Ad referendum do Conselho de Centro referente ao projeto: Pesquisa Inovativa em 52 

Pequenas Empresas – PIPE. Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa Camargo que 53 

apresentou o projeto. Após discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se 54 

que já havia condições para votá-lo. O item foi colocado em votação e aprovado por 55 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Planejamento de disciplinas da Licenciatura 56 
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em Matemática. Item relatado pelo professor Francisco José Brabo Bezerra que relatou as 57 

mudanças no planejamento em relação ao que foi aprovado na reunião anterior do Conselho. 58 

Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 59 

condições para votá-lo. O item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 60 

Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos 61 

e encerrou a reunião às quinze horas e doze e três minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia 62 

Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 63 
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