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Ata nº 02/2019/CMCC 

 

Ata da segunda reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e onze 1 

minutos do dia treze de março de dois mil e dezenove, na sala S311, Bloco Alfa 2, 2 

câmpus São Bernardo. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo 3 

Bussotti Reyes, assessorado pelo vice-presidente, Raphael Yokoingawa de Camargo; 4 

com a presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: o professor 5 

Eduardo Gueron, o professor Daniel Miranda Machado, o professor Luiz Carlos da 6 

Silva Rozante, o professor Márcio Fabiano da Silva, o professor Maurício Firmino Silva 7 

Lima, a professora Raquel Vecchio Fornari, o professor Yossi Zana; da representante 8 

dos técnicos-administrativos: a servidora Renata de Sales Rodrigues; do 9 

representante dos discentes: o aluno Raul Vitor Duarte Cova. Ausência justificada do 10 

servidor Roberto Augusto Baptista Junior. Ausência injustificada do professor 11 

Valdecir Marvulle. O professor Marcelo Bussotti Reyes iniciou a reunião pela SESSÃO 12 

DE INFORMES: I. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti 13 

Reyes relatou que, por delegação deste Conselho, diversas atividades esporádicas são 14 

somente informadas, sem necessidade de votação. Consultou os conselheiros se essa 15 

delegação se estendia aos convênios entre a UFABC e outras instituições ou se esses 16 

deveriam ser apreciados e votados. O Conselho deliberou que as apreciações dos 17 

convênios serão submetidas na Ordem do Dia e serão votados em dois blocos: um 18 

contendo os convênios com remuneração e o outro os convênios sem remuneração. 19 

Por isso os informes acerca das parcerias cujos coordenadores são João Ricardo Sato 20 
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e Alexandre Hideki Okano foram transferidos para a Ordem do Dia. II. Informe da 21 

Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes apresentou a 22 

prorrogação do Termo de Execução Descentralizada (TED) das atividades 23 

esporádicas do Prof. Jerônimo Cordoni Pellegrini em convênio com o Ministério da 24 

Cultura. III. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes 25 

exibiu os relatórios confeccionados pelos demandantes, pertinentes ao ano de 2018, 26 

das atividades esporádicas executadas por docentes. IV. Informe da Presidência do 27 

Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes afirmou que a Reserva Técnica 28 

Institucional (RTI) FAPESP para 2019 será de aproximadamente R$ 29 

74.000,00(setenta e quatro mil reais) e a Comissão de Pesquisa que fará a chamada 30 

para os projetos. O presidente enfatizou que esse refere-se à soma das RTI de 2017 e 31 

2018 e que o fluxo das demandas sofrerá alterações, as quais priorizarão projetos 32 

estruturais e com maior impacto na infraestrutura de pesquisa do CMCC. Finalizados 33 

os informes da presidência e sem informes dos conselheiros, foi iniciada a discussão 34 

dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. Primeiramente o presidente agradeceu 35 

o empenho da secretária executiva Elaine Konno quem redigiu a ata da reunião 36 

anterior e as duas atas que estavam pendentes em um curto prazo. Logo após o 37 

presidente solicitou a inclusão de um item na pauta: relatório parcial de estágio 38 

probatório da professora Carla Negri Lintzmayer. Sem manifestações. Aprovada a 39 

inclusão do item. O primeiro item a ser discutido foi: ata da reunião ordinária 40 

realizada em 7 de novembro de 2018. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti 41 

Reyes. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por 42 
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unanimidade. Posteriormente foi votado: ata da reunião ordinária realizada em 5 de 43 

dezembro de 2018. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. O professor 44 

Maurício Firmino alertou para a redação do item acerca da troca entre os laboratórios 45 

da Computação em São Bernardo pelos da Cognição do Bloco L, em razão de não 46 

constar a decisão tomada por este Conselho. Após alteração ser deferida, a ata foi 47 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida apresentou: ata da 48 

reunião ordinária realizada em 20 de fevereiro de 2019. Item relatado pelo professor 49 

Marcelo Bussotti Reyes. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e 50 

aprovado com duas abstenções. O próximo item a ser discutido foi: relatório parcial 51 

de estágio probatório do professor Emílio de Camargo Francesquini. Item relatado 52 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Sem manifestações, o item foi colocado em 53 

votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente foi apresentado: relatório 54 

parcial de estágio probatório do professor João Marcelo Borovina Josko. Item relatado 55 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Sem manifestações, o item foi colocado em 56 

votação e aprovado por unanimidade. Em seguida foi apreciado: relatório parcial de 57 

estágio probatório do professor Denis Gustavo Fantinato. Item relatado pelo 58 

professor Marcelo Bussotti Reyes. Sem manifestações, o item foi colocado em votação 59 

e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: relatório parcial de 60 

estágio probatório da professora Katerina Lukasova. Item relatado pelo professor 61 

Marcelo Bussotti Reyes. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e 62 

aprovado por unanimidade. Em seguida foi exibido: relatório final de estágio 63 

probatório da professora Carla Lopes Rodriguez. Item relatado pelo professor 64 
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Marcelo Bussotti Reyes. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e 65 

aprovado por unanimidade. Posteriormente foi apresentado: relatório parcial de 66 

estágio probatório da professora Carla Negri Lintzmayer. Item relatado pelo 67 

professor Marcelo Bussotti Reyes. O presidente esclareceu que o item não foi enviado 68 

com a pauta suplementar porque a última assinada foi colhida no final do dia anterior. 69 

O professor Eduardo Gueron ressaltou a importância do cumprimento dos prazos. 70 

Sem mais manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por 71 

unanimidade. Posteriormente foi apreciado o bloco de convênios sem remuneração: I. 72 

convênio com a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo referente às 73 

atividades esporádicas sem remuneração, cujos participantes são os professores: 74 

Alexandre Hideki Okano, João Ricardo Sato, Maria Teresa Carthery Goulart e Patrícia 75 

Maria Vanzella; e o II. protocolo de Intenção de Parceria com o Comitê Paraolímpico 76 

Brasileiro coordenado pelo professor Alexandre Hideki Okano. O Professor Márcio 77 

Fabiano da Silva demonstrou preocupação com o termo intercâmbio de docentes no 78 

documento, mas por se tratar de um projeto para desenvolvimento de estudos para 79 

viabilidade da cooperação, acatou por manter o texto no atual formato. Sem outras 80 

manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 81 

Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, foi iniciada a discussão dos assuntos 82 

constantes do EXPEDIENTE. O primeiro assunto discutido foi: composição da 83 

próxima legislatura deste Conselho. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti 84 

Reyes. Após discussão, o assunto voltará na Ordem do Dia da próxima reunião. Em 85 

seguida foi discutido: renovação de contrato de trabalho do professor visitante 86 
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Guilherme da Costa Pereira Innocentini. Item relatado pelo professor Marcelo 87 

Bussotti Reyes. Sem manifestações, o item foi promovido à Ordem do Dia. Aprovado 88 

por unanimidade. Concluídos os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa 89 

agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas e oito 90 

minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a 91 

presente Ata. 92 

 

 

 

Elaine Konno Rocha 

Secretária Executiva do ConCMCC 

 

 

 

 

Marcelo Bussotti Reyes 

Presidente do ConCMCC 


