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Ata nº 09/2018/CMCC 

 

Ata da nona sessão ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e nove minutos do dia 1 

dezessete de outubro de dois mil e dezoito, na sala 312-2, Torre 2, Bloco A, câmpus Santo 2 

André. A reunião foi convocada e presidida pelo vice-presidente do Conselho, o professor 3 

Raphael Yokoingawa de Camargo. Presença dos representantes dos servidores docentes do 4 

Centro: o professor Daniel Miranda Machado, o professor Eduardo Gueron, o professor Márcio 5 

Fabiano da Silva, o professor André Mascioli Cravo, o professor Luiz Carlos da Silva Rozante, e 6 

a professora Itana Stiubiener; das representantes dos técnicos-administrativos a servidora 7 

Lucieni Gomes da Silva Martinelli e a servidora Renata de Sales Rodrigues e do representante 8 

dos discentes o aluno Raul Vitor Duarte Cova. Ausência injustificada do professor Yossi Zana e 9 

do seu suplente Daniel Morgato Martin, do professor Maurício Firmino Silva Lima e do seu 10 

suplente Celso Chikahiro Nishi. Dando início à reunião, o professor Raphael Yokoingawa de 11 

Camargo abriu a SESSÃO DE INFORMES: O professor Raphael Yokoingawa de Camargo fez 12 

breve relato sobre as notas no Enade dos cursos de graduação sob responsabilidade do CMCC: o 13 

curso de Licenciatura em Matemática obteve pontuação máxima (cinco) e ficou na primeira 14 

colocação nacional, o Curso de Bacharelado em Ciência da Computação obteve pontuação 15 

máxima (cinco), porém foi verificado uma queda em alguns índices e o Curso de Bacharelado 16 

em Matemática obteve pontuação três. O professor Raphael Yokoingawa de Camargo informou 17 

que a Coordenação do Curso de Bacharelado em Matemática está verificando o relatório do 18 

Enade para avaliar os motivos pela queda da nota do curso. Não havendo mais nenhum dos 19 

Conselheiros, iniciou-se a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O primeiro 20 

item discutido foi: Ata da reunião ordinária realizada em 19 de setembro de 2018. Item relatado 21 

pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação, a ata foi 22 

colocada em votação e aprovada com duas abstenções. O próximo item discutido foi: Relatório 23 

parcial de estágio probatório da professora Carla Lopes Rodrigues. Item relatado pelo professor 24 

Raphael Yokoingawa de Camargo. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado 25 

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Relatório parcial de 26 

estágio probatório da professora Priscila Benitez. Item relatado pelo professor Raphael 27 
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Yokoingawa de Camargo. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em 28 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item discutido foi: Relatório final de estágio 29 

probatório da professora Juliana Fernandes da Silva Pimentel. Item relatado pelo professor 30 

Raphael Yokoingawa de Camargo que explicou embora a docente já tenha sido redistribuída 31 

para a UFRJ, por orientação da Sugepe era necessário que a UFABC finalizasse os trâmites 32 

burocráticos do estágio probatório e o encaminhasse o processo para a UFRJ. No parecer da 33 

Comissão encaminhado ao Conselho não constam as assinaturas da professora Juliana 34 

Fernandes da Silva Pimentel e do professor Olexandr Zhydenko, pois a primeira já tinha sido 35 

redistribuída e o segundo estava em afastamento internacional para realização de estágio pós-36 

doutoral quando o parecer foi encaminhado à Secretaria do Conselho.  Como não houve 37 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com a 38 

ressalva de que as assinaturas faltantes deverão ser coletadas antes de o processo ser 39 

encaminhado para a CPPD. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, iniciou-se a 40 

discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto discutido foi: 41 

Solicitação de estágio pós-doutoral do docente Ignat Fialkovskiy. Item relatado pelo professor 42 

Ignat Fialkovskiy. Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por 43 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. O item foi colocado em votação e aprovado 44 

por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de autorização de atividades 45 

esporádicas do professor Abrahão Fortes Baptista. Item relatado pelo professor Abrahão Fortes. 46 

Após pequena discussão, o item foi promovido à Ordem do Dia por considerar-se que já havia 47 

condições para votá-lo. O item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo 48 

item a ser discutido foi: Proposta de Resolução que estabelece critérios de concessão de diárias 49 

para afastamentos nacionais e internacionais. Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa 50 

Camargo e a servidora Renata de Sales Rodrigues. Após discussão, o item foi promovido à 51 

Ordem do Dia e voltará a ser discutido na próxima reunião. O item foi colocado em votação e 52 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Proposta de Calendário do 53 

ConCMCC de 2019. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Após discussão, o 54 

item foi promovido à Ordem do Dia e voltará a ser discutido na próxima reunião. O próximo 55 

item a ser discutido foi: Ad referendum do ConCMCC referente à ajustes no projeto “Avaliação 56 
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de Benefícios de Intervenções Baseadas em Sons para Redução de Estresse Percebido”, 57 

coordenado pelo professor André Mascioli. Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa 58 

Camargo. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi promovido à Ordem do Dia por 59 

considerar-se que já havia condições para votá-lo. O item foi colocado em votação e aprovado 60 

por unanimidade. Encerrados os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a 61 

presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e seis minutos. Assim, para constar, eu, 62 

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