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ATA Nº 007/2019/CONCMCC 

 

 

Ata da sétima reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e quatro 1 

minutos do dia catorze de agosto dois mil e dezenove, na sala André Balan, terceiro 2 

andar, torre dois, bloco A, campus Santo André. A reunião foi convocada e presidida 3 

pelo professor Marcelo Bussotti Reyes, assessorado pelo vice-presidente, professor 4 

Raphael Yokoingawa de Camargo; com a presença dos representantes dos servidores 5 

docentes do Centro: Ana Lígia Scott, Mariana Rodrigues da Silveira, Boris Marin, 6 

Edson Pinheiro Pimentel, Carla Negri Lintzmayer, Maurício Firmino Silva Lima, Celso 7 

Chikahiro Nishi, Rodrigo Pavão e Thiago Ferreira Covões; da representante dos 8 

técnicos administrativos: a servidora Renata de Sales Rodrigues. Ausência 9 

injustificada do professor Daniel Miranda Machado. O professor Marcelo Reyes 10 

iniciou a reunião com os INFORMES: I. Informe da Presidência do Conselho: o 11 

professor Marcelo Reyes recepcionou os conselheiros da nova legislatura. II. Informe da 12 

Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes informou que a data da reunião 13 

de outubro foi alterada para o dia nove de outubro de dois mil e dezenove, consoante 14 

deliberado na última sessão. III. Informe da Presidência do Conselho: o professor 15 

Marcelo Reyes passou a palavra para a professora Mônica Schröder, pró-reitora da 16 

Propladi (Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional), quem deu um 17 

panorama dos efeitos do bloqueio orçamentário na UFABC. IV. Informe da Presidência 18 

do Conselho: o professor Marcelo Reyes informou acerca do deferimento do pedido de 19 

redistribuição do professor Daniel Oliveira Dantas, primeiro classificado no concurso do 20 

edital 125/2018, consoante o artigo primeiro da resolução número 11 deste Conselho. 21 

V. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes informou que a 22 

resolução deste Conselho, acerca da ocupação dos laboratórios de pesquisa, foi publicada 23 

no Boletim de Serviço de ontem, treze de agosto de dois mil e dezenove. VI. Informe da 24 

Presidência do Conselho: o professor Raphael Camargo informou que os 25 
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coordenadores de curso estão realizando o planejamento da alocação didática para dois mil 26 

e vinte, o qual será apresentado em breve. VII. A professora Ana Lígia informou que 27 

ela e o professor Edson Pimentel são representantes do CMCC no GT (Grupo de 28 

Trabalho) para reformulação do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), cujo 29 

objetivo é a rever as metas quantitativas. Sem mais informes, foi iniciada a discussão 30 

dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA: a secretária executiva Elaine Konno 31 

exibiu a ata da sexta sessão ordinária realizada em 10 de julho de 2019. Sem 32 

manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado com sete abstenções, em 33 

razão da maioria dos conselheiros não estarem na última reunião. Em seguida o professor 34 

Marcelo Reyes apresentou o parecer da comissão de estágio do professor Boris Marin. 35 

Sem manifestações, e com a ausência temporária do conselheiro Boris, o item foi 36 

colocado em votação e aprovado com a abstenção desse conselheiro. O próximo item 37 

apresentado pelo professor Marcelo Reyes foi o parecer final de estágio probatório da 38 

professora Mirtha Lina Fernández Venero. Sem manifestações, o item foi colocado em 39 

votação e aprovado por unanimidade. Logo após, o professor Marcelo Reyes colocou 40 

para votação o parecer da comissão de estágio probatório da professora Erika Alejandra 41 

Rada Mora. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por 42 

unanimidade. Em seguida o professor Marcelo Reyes solicitou a manifestação do atual 43 

Conselho se a deliberação da legislatura anterior acerca da votação em bloco da 44 

apreciação do mérito dos convênios permaneceria. Sem manifestações. Essa prática 45 

continuará. Logo após, o professor Marcelo Reyes relatou os convênios com 46 

remuneração: demandantes são: a) professor Evonir Albrecht. Projeto: “Construção de 47 

duas apostilas intituladas: Tópicos de Física Clássica voltados ao Ensino e Tópicos de 48 

Astronomia aplicados ao Ensino”. Após questionamentos dos conselheiros, foi 49 

deliberado solicitar à Procuradoria Federal um parecer acerca do enquadramento 50 

desta atividade na resolução ConsUni número 135. b) professor Abrahão Fontes 51 

Baptista. Projeto: “Neuromodulação Clínica para profissionais da saúde”. Após discussão, 52 
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os conselheiros solicitaram a revisão do projeto. Encerrados os itens constantes da 53 

Ordem do dia, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O 54 

presidente solicitou a inversão de pauta para que o item dez fosse o primeiro a ser 55 

discutido, em razão do demandante não ser conselheiro. Sem manifestações, 56 

aprovado. Destarte o professor Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro discorreu 57 

acerca da carga didática de docentes do CMCC na pós-graduação em Neurociência e 58 

Cognição. Ele explanou acerca do porquê de alguns professores excederem o limite de 59 

vinte e cinco por cento, em créditos de extensão e pós-graduação, no ano de dois mil e 60 

dezenove. Por fim, ele elencou os professores e os créditos excedidos: Abrahão Fontes 61 

Baptista, cinco inteiros e cinco décimos; Alexandre Hiroaki Kihara, um inteiro e cinco 62 

décimos; Katerina Lukasova, cinco inteiros e vinte e cinco centésimos; Marcela 63 

Bermudez Echeverry, cinco inteiros e cinco décimos; e Maria Teresa Carthery Goulart, 64 

dois inteiros e vinte e cinco centésimos. Promovido à Ordem do Dia. Sem 65 

manifestações, foi colocada em votação a autorização para contabilização dos créditos 66 

excedentes desses docentes em atividades depós-graduação e extensão. Aprovado 67 

por unanimidade. Posteriormente o professor Rodrigo Pavão apresentou as principais 68 

regras da resolução para o credenciamento voluntário e descredenciamento docente no 69 

curso de Bacharelado em Neurociência. Após discussão, foi designado o professor Edson 70 

Pinheiro Pimentel como relator para emitir um parecer a este Conselho. Logo após, o 71 

professor Marcelo Reyes apresentou a solicitação de afastamento para pesquisa do 72 

professor Stefano Nardulli. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi 73 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente, o professor Marcelo 74 

Reyes relatou acerca da solicitação de afastamento para pesquisa do professor Ivan 75 

Kaygodorov. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em 76 

votação e aprovado por unanimidade com o compromisso do professor Ivan retornar antes 77 

do início das aulas do segundo quadrimestre de dois mil e vinte. Seguidamente o professor 78 

Marcelo Reyes colocou em discussão a solicitação de liberação de cumprimento de carga 79 
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didática pertinente ao período de afastamento para pesquisa do professor Ivan Kaygodorov. 80 

Após manifestações dos conselheiros, a solicitação foi indeferida por desenquadramento 81 

com o artigo quarto da resolução do ConCMCC número 17. Logo após, o professor 82 

Marcelo Reyes apresentou a solicitação de liberação de cumprimento de carga didática 83 

pertinente a diversos períodos de afastamento da professora Cecília Bertoni Martha Hadler 84 

Chirenti. Após arguição dos conselheiros, a solicitação foi indeferida por 85 

desenquadramento com o artigo quarto da resolução do ConCMCC número 17. Foi 86 

decidido que solicitações desse conteúdo serão automaticamente indeferidas sem a 87 

necessidade de votação no Conselho. Posteriormente o professor Marcelo Reyes colocou 88 

para apreciação os documentos para a renovação de contrato de trabalho da professora 89 

visitante Dahisy Valadão de Souza Lima. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, 90 

o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Todavia a renovação talvez 91 

seja desnecessária, em virtude da possibilidade da docente assumir a vaga de efetiva no 92 

CMCC, para a qual foi aprovada recentemente. Em seguida o professor Marcelo Reyes 93 

apresentou os documentos para a renovação do contrato de trabalho da professora 94 

visitante Ana Cláudia Silva Moreira. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o 95 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor 96 

Marcelo colocou em discussão a apreciação do mérito e da participação do professor 97 

Cláudio Nogueira de Meneses no Curso de Especialização em Gestão Lean. Promovido à 98 

Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por 99 

unanimidade. Entretanto, a liberação para realizar a atividade esporádica deverá ser votada 100 

posteriormente, quando houver previsão de oferecimento do curso. Seguidamente o 101 

professor Marcelo mostrou a solicitação de afastamento para atuação como professor 102 

visitante no exterior da professora Cecília Chirenti. Promovido à Ordem do Dia. Sem 103 

manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade com a ressalva 104 

de que essa docente conste como afiliada à UFABC em todas as publicações realizadas no 105 

período de afastamento: de primeiro de fevereiro de dois mil e vinte até trinta e um de 106 
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janeiro de dois mil e vinte e três. Por fim, o último item no qual se apreciaria a carga 107 

didática de docentes do CMCC na pós-graduação em Matemática foi retirado a pedido do 108 

demandante. Concluídos os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa 109 

agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezessete horas e 110 

trinta minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, 111 

lavrei a presente Ata. 112 
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