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ATA Nº 010/2019/CONCMCC 

 

Ata da décima reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e dezessete minutos do dia 1 
treze de novembro de dois mil e dezenove, na sala A2S311, terceiro andar, bloco Alfa 2, campus São 2 
Bernardo do Campo. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes, 3 
assessorado pelo vice-presidente, professor Raphael Yokoingawa de Camargo; com a presença dos 4 
representantes dos servidores docentes do Centro: Mariana Rodrigues da Silveira, Boris Marin, 5 
Cristian Favio Coletti, Carla Negri Lintzmayer, Maurício Firmino Silva Lima, Rodrigo Pavão e 6 
Thiago Ferreira Covões; do representante dos técnicos administrativos: o servidor Candido Tiepo 7 
Júnior. Ausência justificada do professor Edson Pinheiro Pimentel e da professora Virgínia Cardia 8 
Cardoso. O professor Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. Informe da Presidência 9 
do Conselho: o professor Marcelo Reyes, após relatar algumas contribuições realizadas pela docente 10 
Mirtha Lina Fernandez Venero, solicitou um minuto de silêncio em memória a essa professora, 11 
falecida recentemente. Sem informes dos Conselheiros, foi iniciada a discussão dos assuntos 12 
constantes da ORDEM DO DIA: a secretária executiva Elaine Konno apresentou a ata da nona sessão 13 
ordinária realizada em 9 de outubro de 2019. Aprovada com duas abstenções. Posteriormente, o 14 
professor Marcelo Reyes solicitou apreciação do parecer  da Comissão de Estágio Probatório do 15 
professor Nail Khusnutdinov pertinente ao primeiro período. O item foi colocado em votação e 16 
aprovado por unanimidade. Logo após, o professor Marcelo Reyes solicitou apreciação do parecer da 17 
Comissão de Estágio Probatório da professora Katerina Lukasova pertinente ao terceiro período. O 18 
item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o professor Marcelo Reyes 19 
solicitou apreciação do parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Aritanan Borges 20 
Garcia Gruber pertinente ao terceiro período. O item foi colocado em votação e aprovado por 21 
unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo Reyes solicitou apreciação do convênio sem 22 
remuneração. Professoras: Silvia Cristina Dotta e Juliana Cristina Braga. Projeto: “PolarCasters no 23 
Parque Ecológico de São Caetano do Sul - educar por meio da produção de vídeos científicos”. O item 24 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Logo após, o professor Marcelo Reyes solicitou 25 
análise da apreciação por ad referendum do convênio sem remuneração. Professora Débora Maria 26 
Rossi de Medeiros. Projeto: “Contribuição dos Incentivos Fiscais da Lei do Bem para a P&D +I no 27 
Brasil”. O item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o professor 28 
Marcelo Reyes solicitou apreciação do convênio com remuneração. Professor: Cláudio Nogueira de 29 
Meneses. Projeto: ‘Curso de Pós-graduação Lato-sensu para Especialização em “Gestão Lean 4.0” In-30 
company’, cuja participação deste docente fora aprovada anteriormente. O item foi colocado em 31 
votação e aprovado com uma abstenção. Logo após, o professor Marcelo Reyes retomou a discussão 32 
acerca da conversão da sala 811 do bloco B: de sala de transição para gabinete de docente e da 33 
conversão da sala de coordenação - dos cursos registrados em Santo André - para sala de professores 34 
visitantes. O item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os itens 35 
constantes da Ordem do dia, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O 36 
professor Marcelo Reyes solicitou inversão de pauta para que os itens VI (Alteração do planejamento 37 
do Bacharelado em Matemática) e VII (Carga didática do professor Maurício Richartz: extensão e pós-38 
graduação) fossem discutidos após o item I, em razão do demandante não ser conselheiro. Aprovado 39 
por unanimidade. Em seguida, o professor Vinícius Pazuch solicitou a análise da abertura de processo 40 
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seletivo para professor visitante na área de Educação Matemática. Promovido para Ordem do Dia. 41 
Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente o 42 
professor Maurício Richartz apresentou a alteração do planejamento do Bacharelado em Matemática. 43 
Promovido para Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por 44 
unanimidade a oferta de duas disciplinas de graduação em janeiro: Bases Matemáticas e Introdução à 45 
Probabilidade e Estatística. Em seguida o professor Maurício Richartz apresentou a sua carga didática 46 
em extensão e pós-graduação e o projeto POTI, já aprovado neste conselho. Promovido para Ordem 47 
do Dia. Aprovado por unanimidade que o professor Maurício Richartz e outros professores listados no 48 
projeto POTI (Programa Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo) possam extrapolar o limite de 49 
créditos em pós-graduação e extensão, exclusivamente nas disciplinas elencadas no plano. O próximo 50 
item tratou da solicitação de afastamento para pesquisa do professor Fábio Marques Simões de Souza. 51 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por 52 
unanimidade desde que o docente apresente uma declaração de financiamento para o período completo 53 
do afastamento. O conselho indicou a necessidade de discutir normativas para a autorização de 54 
afastamentos superiores a doze meses, o que será debatido em sessão futura. Posteriormente o 55 
professor Marcelo Reyes apresentou os pareceres acerca da renovação de contrato do professor 56 
visitante Bruno Domiciano Lopes. Promovido para Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi 57 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo Reyes iniciou 58 
a discussão acerca do ato decisório o qual regulamentará a desocupação de gabinetes para docentes, 59 
após concessão de licença para assuntos particulares. Foi designada a professora Carla Negri como 60 
relatora desse assunto. Por fim, o professor Marcelo Reyes mostrou o planejamento de carga didática 61 
para a oferta do curso de especialização em “Inovação na Educação Mediada por Tecnologias”, já 62 
aprovado neste Conselho. Promovido para Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em 63 
votação e aprovado por unanimidade o oferecimento do curso para 2020 e 2021 e alocação dos 64 
docentes do CMCC nesse curso, cujos nomes foram listados na solicitação. Concluídos os assuntos 65 
constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião 66 
às dezesseis horas e quinze minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária 67 
executiva, lavrei a presente Ata. 68 
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