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ATA Nº 011/2019/CONCMCC

Ata da décima primeira sessão ordinária do ConCMCC, realizada às catorze horas e dez minutos do 1 
dia onze de dezembro de dois mil e dezenove, na sala André Balan, terceiro andar, torre 2, bloco A, 2 
campus Santo André. 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: Ana Lígia Scott, Bóris Marin, Maria Teresa 5 
Carthery–Goulart, Cristian Favio Coletti, Edson Pinheiro Pimentel, Maria de Lourdes Merlini 6 
Giuliani, Carla Negri Lintzmayer, Maurício Firmino Silva Lima, Rodrigo Pavão e Vladimir Emiliano 7 
Moreira Rocha; da representante dos técnicos administrativos: a servidora Renata Sales Rodrigues. O 8 
professor Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. Informe da Presidência do 9 
Conselho: o presidente apresentou a servidora Vanessa Sales da ACIC (Assessoria de Cooperações 10 
Institucionais e Convênios) quem explanou acerca da celebração de convênios. II. Informe da 11 
Presidência do Conselho: o presidente apresentou a minuta da moção de pesar e reconhecimento em 12 
homenagem à falecida professora Mirtha Lina Fernández Venero. III. Informe da Presidência do 13 
Conselho: o presidente informou acerca da atividade esporádica realizada pela professora Patrícia 14 
Maria Vanzella: “Workshop Neurociência e Música: A Musicalidade Humana em Foco”. IV. Informe 15 
da Presidência do Conselho: o presidente apresentou a declaração de que o afastamento do professor 16 
Fábio Marques Simões de Souza será financiado por todo o período, consoante solicitação deste 17 
Conselho. V. Informe da Presidência do Conselho: o presidente apresentou a proposta de layout para a 18 
sala de professores visitantes no bloco B. VI. Informe da Presidência do Conselho: o presidente 19 
apresentou a declaração de horas pertinente à bolsa a ser recebida pelo professor João Ricardo Sato. 20 
Projeto: “PROADI-SUS: Utilização de técnicas avançadas de análise de dados (Big Data) e inovação 21 
para apoio ao planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde”. O professor Marcelo Reyes 22 
explicou que essa solicitação será efetivada somente após a CPCo (Comissão Permanente de 23 
Convênios) deliberar, em sua próxima reunião, a consideração da fonte pagadora como uma instituição 24 
análoga à agência de fomento. Sem informes dos Conselheiros, foi iniciada a discussão dos assuntos 25 
constantes da ORDEM DO DIA: a secretária executiva Elaine Konno solicitou a aprovação da ata da 26 
décima sessão ordinária realizada em 13 de novembro de 2019. Deliberou a retirada da frase 27 
“apresentado, o qual será apresentado à ProEC (Pró-reitoria de Extensão e Cultura)”,  para melhoria do 28 
texto. Aprovado com três abstenções. Em seguida, o professor Marcelo Reyes solicitou apreciação do 29 
parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Cláudia Correa de Andrade Oliveira 30 
pertinente ao terceiro período. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, o professor Marcelo Reyes 31 
informou que um dos itens a ser avaliado em seguida - acerca do projeto do professor João Sato - foi 32 
re-enquadrado como recebimento de  bolsa por agência análoga a de fomento após o envio da pauta. 33 
Por isso foi apresentado na sessão de informes, eliminando a necessidade de deliberação na ordem do 34 
dia. O presidente solicitou então a apreciação dos convênios com remuneração: a) participação do 35 
professor Jerônimo Cordoni Pellegrini no projeto: “Pesquisa sobre sistemas algorítmicos e ações de 36 
disseminação do uso de softwares livres”, cujo mérito fora aprovado pelo Conselho do CECS (Centro 37 
de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas); b) professoras: Cristiane Otero Reis Salum 38 
(com remuneração); Maria Teresa Carthery-Goulart e Katerina Lukasova (sem remuneração). Projeto: 39 
“Estudo e avaliação do impacto do Programa Criança Feliz (PCF) – Fase 2”. Ambos aprovados por 40 
unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, foi iniciada a discussão dos assuntos 41 
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constantes do EXPEDIENTE: o professor Marcelo Reyes solicitou inversão de pauta para que o item 42 
VI (Especialização em Neuromodulação Não Invasiva) fosse discutido antes do item I, em razão do 43 
demandante não ser conselheiro. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o professor Abrahão Fontes 44 
Baptista explanou acerca da Especialização em Neuromodulação Não Invasiva. O demandante ouviu 45 
as sugestões para atualização do projeto. Deliberou-se que será designado um relator para o assunto. 46 
Posteriormente a professora Carla Negri relatou sobre o ato decisório o qual regulamentará a 47 
desocupação de gabinetes para docentes, após concessão de licença para assuntos particulares. Após 48 
arguição dos conselheiros, o assunto será discutido na próxima reunião. Logo após, o conselho 49 
deliberou a solicitação de afastamento para pesquisa da professora Ana Lígia Barbour Scott, relatada 50 
pela própria demandante. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o 51 
professor Marcelo Reyes relatou acerca da renovação de contrato do professor visitante Richard 52 
Henrikus Augustus Hubertus Jacobs. Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Foram 53 
colocadas em votação duas propostas: a) solicitar ao docente um novo relatório de atividades e um 54 
novo plano de trabalho para que o assunto seja votado por e-mail; e b) aprovação da renovação de 55 
contrato. A primeira proposta venceu com seis votos. A segunda proposta obteve um voto e houve 56 
duas abstenções. Destarte, foi decido requerer ao professor Richard nova documentação para que seja 57 
apreciada por e-mail, cuja votação será ratificada na próxima reunião do ConCMCC. Posteriormente o 58 
professor Marcelo Reyes solicitou que o afastamento internacional, sem ônus, da professora Maria 59 
Teresa Carthery Goulart fosse discutido antes dos demais, em razão de haver decorrido três horas e 60 
trinta minutos de reunião e ainda haver vários itens para votação. Aprovado por unanimidade. Destarte 61 
a professora discorreu sobre o assunto. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade o 62 
afastamento internacional sem ônus. O Conselho aprovou também o mérito para um afastamento com 63 
ônus limitado, condicionado à professora obter financiamento à pesquisa ou um parecer favorável 64 
sobre o mérito do projeto. Logo após, o professor Raphael Camargo apresentou a alocação didática do 65 
CMCC para 2020.1. Promovida para Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade. Posteriormente a 66 
servidora Renata Sales apresentou a prestação de contas do orçamento CMCC de 2019. Promovida 67 
para Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade. Por fim, o professor Marcelo Reyes apresentou o 68 
relatório de atividades do professor visitante Francisco José Gozzi, em razão de ingresso como 69 
professor efetivo. Para melhor compreensão do relatório, foi deliberada a substituição do trecho 70 
“...folga de atividade docente”, em razão de sua dubiedade. Foi sugerido o termo  “quadrimestre sem 71 
atribuição didática”, mais preciso e condizente com as diretrizes institucionais. Promovido para Ordem 72 
do Dia. Aprovado por unanimidade. Concluídos os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa 73 
agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezoito horas e três minutos. Assim, 74 
para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a presente Ata. 75 
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