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Ata nº 06/2019/CMCC 

 

Ata da sexta reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e dez minutos 1 

do dia dez de julho de dois mil e dezenove, na sala S001, térreo, bloco Alfa 2, campus 2 

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

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

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

professor Eduardo Gueron, o professor Cristian Favio Coletti, do professor Luiz Carlos 6 

da Silva Rozante, o professor Celso Chikahiro Nishi, a professora Raquel Vecchio 7 

Fornari, o professor Yossi Zana; da representante dos técnicos administrativos: a 8 

servidora Renata de Sales Rodrigues. Ausência justificada do professor Valdecir 9 

Marvulle e do professor Márcio Fabiano da Silva. Ausências injustificadas do servidor 10 

Roberto Augusto Baptista Júnior e do discente Raul Vitor Duarte Cova.  O professor 11 

Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. Informe da Presidência do 12 

Conselho: o professor Marcelo Reyes informou que o professor Vladislav Kupriyanov 13 

executará, como atividade esporádica, o projeto “non-associative deformation 14 

quantisation and applications”. II. Informe da Presidência do Conselho: o professor 15 

Marcelo Reyes informou o resultado da eleição do ConCMCC. A presidente da 16 

comissão eleitoral deste Conselho, Elaine Konno, agradeceu colaboração de todos os 17 

integrantes incumbidos nessa tarefa: o professor João Marcelo Borovina Josko, a 18 

aluna de pós-graduação Isabella Gonçalves de Alvarenga e o aluno de graduação 19 

Cristiano Moraes Bilacchi Azarias. Sem informes dos Conselheiros foi iniciada a 20 
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discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O professor Luiz Carlos da 21 

Silva Rozante relatou as sugestões para a minuta de resolução para ocupação dos 22 

laboratórios do CMCC. Após arguição dos conselheiros os artigos a seguir ficaram com 23 

a nova redação: Artigo primeiro: A ocupação dos laboratórios gerenciados pelo CMCC 24 

deve ter como objetivo otimizar  o uso do espaço e infraestrutura em termos do 25 

número de usuários, bem como a promoção de equidade e de boas condições de 26 

trabalho entre os usuários; Artigo segundo: Usuário: discente, docente ou TA com 27 

acesso autorizado às instalações de um LGP-CMCC, resguardadas as restrições de 28 

segurança, regras de uso e demais normativas do laboratório; No artigo terceiro foi 29 

incluído um parágrafo: Somente aos autorizados cabe o direito de eleger e ser eleito, 30 

bem como de  participar da formulação do regimento e demais decisões internas. Foi 31 

excluído o parágrafo sexto; Artigo quinto: pode haver professores autorizados em 32 

mais de um laboratório, desde que exista justificada necessidade e espaço disponível; 33 

Artigo dez: A renovação das Autorizações de Uso será feita por meio de avaliações 34 

periódicas conduzidas pela CdP, com base em um Sistema de Avaliação, cujas 35 

características (periodicidade, procedimento de coleta de dados, prazos, critérios, 36 

princípios, modelos de pontuação, vigência das Autorizações de Uso, etc) deverão ser 37 

aprovadas em Resolução específica do ConCMCC. Foram suprimidos os parágrafos 38 

primeiro e segundo; Artigo onze: A CdP emitirá parecer circunstanciado indicando o 39 

deferimento (ou indeferimento) das solicitações de renovação de Autorização de Uso; 40 

Artigo treze: foi suprimido o parágrafo quarto; Artigo dezoito: Solicitações de 41 
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Alocação não atendidas serão registradas pela CdP e divulgadas em relatório de 42 

atividades; Artigo vinte e quatro, parágrafo único: Para fins de unificação das datas de 43 

início de vigência das Autorizações de Uso, recomenda-se que os Termos de 44 

Autorização sejam assinados todos na mesma data. Após o consenso acerca da 45 

redação final do documento, o item foi colocado em votação e aprovado por 46 

unanimidade. Em seguida, a secretária executiva Elaine Konno exibiu a ata da quinta 47 

sessão ordinária realizada em 5 de junho de 2019. Sem manifestações, o item foi 48 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item apresentado pelo 49 

professor Marcelo Reyes foi o relatório final de estágio probatório do professor 50 

Vinicius Pazuch. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por 51 

unanimidade. Em seguida o professor Marcelo Reyes relatou os convênios com 52 

remuneração: demandantes são: a) Yossi Zana, Abrahão Fontes Baptista e Marcelo 53 

Salvador Caetano. Projeto: “Workshops técnico-científicos: Neuromodulação não-54 

invasiva: Teoria, Prática e Aplicações Clínicas”; b) Itana Stiubiener. Projeto: 55 

“Formação com Excelência”. Sem destaques, o mérito dos convênios foi aprovado com 56 

a abstenção do professor Yossi Zana. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, 57 

foi iniciada a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O professor 58 

Marcelo Reyes apresentou o relatório final de atividades do professor visitante Alan 59 

Maciel da Silva, cujo contrato foi rescindido em razão do seu ingresso como professor 60 

efetivo. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em 61 

votação e aprovado por unanimidade. Logo após o professor Marcelo Reyes 62 
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apresentou o relatório final de atividades do professor visitante Guilherme Oliveira 63 

Mota, cujo contrato foi rescindido em razão do seu ingresso como professor efetivo. 64 

Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e 65 

aprovado por unanimidade. Posteriormente, o professor Marcelo Reyes apresentou a 66 

proposta de alteração da data da reunião de outubro de 2019: de 16 de outubro de 67 

2019 para 9 de outubro de 2019. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o 68 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Seguidamente o professor 69 

Marcelo Reyes mostrou a solicitação afastamento para pesquisa da professora 70 

Cláudia Correa de Andrade Oliveira. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o 71 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Devido ao avanço do 72 

horário da reunião e a necessidade de tempo para ampla discussão, o item regras 73 

para credenciamento voluntário e descredenciamento docente no curso de 74 

Bacharelado de Neurociência, foi mantido na pauta  para ser apreciado na próxima 75 

reunião, consoante anuência do demandante. Logo após o professor Marcelo Reyes 76 

apresentou a solicitação afastamento para pesquisa da professora Cecilia Bertoni 77 

Martha Hadler Chirenti. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi 78 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Por fim, o professor Marcelo 79 

Reyes mostrou o relatório pertinente ao afastamento para pesquisa do professor 80 

Olexandr Zhydenko. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi 81 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Concluídos os assuntos constantes 82 

da pauta, o Presidente da Mesa, em razão desta ser a última reunião de diversos 83 
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conselheiros, agradeceu a todos os membros pela atuação colaborativa por todo o 84 

mandato, onde a visão institucional sempre prevaleceu. Então encerrou a reunião às 85 

dezessete horas e vinte e oito minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, 86 

secretária executiva, lavrei a presente Ata. 87 

 

 

 

Elaine Konno Rocha 

Secretária Executiva do ConCMCC 

 

 

 

 

Marcelo Bussotti Reyes 

Presidente do ConCMCC 


