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ATA Nº 01/2020/CONCMCC

Ata da primeira sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte, iniciada às catorze horas e quatro 1 
minutos do dia doze de fevereiro de dois mil e vinte, na sala André Balan, terceiro andar, torre 2, bloco 2 
A, 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: Mariana Rodrigues da Silveira, Bóris Marin, Daniel 5 
Miranda Machado, Edson Pinheiro Pimentel, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Carla Negri 6 
Lintzmayer, Celso Chikahiro Nishi, Rodrigo Pavão e Thiago Ferreira Covões; do representante dos 7 
técnicos administrativos: o servidor Candido Tiepo Júnior. O professor Marcelo Reyes iniciou a 8 
reunião com os INFORMES: Informe da Presidência do Conselho: o presidente apresentou I. 9 
Ratificação da votação por e-mail a qual aprovou a renovação do contrato do professor visitante 10 
Richard Henrikus Augustus Hubertus Jacobs, com sete votos a favor, um contrário e uma abstenção; 11 
II. Atividade esporádica realizada pelo professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior, palestra: 12 
“Neuroimagem nos Transtornos do Neurodesenvolvimento”; III. Atividade esporádica realizada pela 13 
professora Patrícia Maria Vanzella, palestra: “Neurociência da cognição musical: breve histórico e 14 
linhas de pesquisa”; IV. Minuta da moção de pesar e reconhecimento em homenagem ao falecido 15 
professor Orlando Francisco Amodeo Bueno; V. Listagem dos afastamentos de docentes por longa 16 
duração. Foi deliberada a criação de um GT (Grupo de Trabalho) para se discutir regras para a 17 
aprovação de afastamentos de docentes de cada área. VI. Listagem dos professores visitantes em 2019, 18 
em atendimento a resolução ConsEPE 226; VII. Relatório de Gestão pertinente a 2019; VIII. A 19 
secretária executiva Elaine Konno Rocha esclareceu sobre a resolução ConsUni 199, referente ao 20 
estágio probatório, e o atraso na emissão de pareceres em razão da indefinição sobre quando ela 21 
entrará em vigor, em razão de não haver um artigo acerca de um período de transição e também não 22 
haver um fluxo para o novo processo. IX. O Conselho deliberou a apresentação de uma proposta para 23 
se criar uma comissão fixa de avaliação de estágio probatório. Sem informes dos Conselheiros, foi 24 
iniciada a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA: a secretária executiva Elaine 25 
Konno solicitou a votação da ata da décima primeira sessão ordinária realizada em 11 de dezembro de 26 
2019. Aprovada com uma abstenção. Posteriormente o presidente solicitou a apreciação da 27 
participação de docentes no convênio sem remuneração dos professores Itana Stiubiener, Edson 28 
Pinheiro Pimentel, Luiz Carlos da Silva Rozante. Projeto: “Pesquisa e Especialização em Ciência e 29 
Tecnologia”, cujo mérito fora aprovado pelo Conselho do CCNH (Centro de Ciências Naturais e 30 
Humanas). Aprovado por unanimidade. Em seguida, o professor Marcelo Reyes esclareceu que o 31 
parecer foi entregue com atraso e por isso solicitou que o próximo item fosse incluído na pauta na 32 
Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora 33 
Priscila Benitez Afonso pertinente ao segundo período. Aprovado por unanimidade. Encerrados os 34 
itens constantes da Ordem do dia, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE: 35 
o professor Raphael Yokoingawa de Camargo solicitou a apreciação da aprovação ad referendum da 36 
aprovação da solicitação de afastamento para pesquisa do professor Alexandre Hiroaki Kihara. 37 
Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Em seguida, a professora Carla Negri 38 
iniciou a discussão acerca do ato decisório o qual regulamentará a desocupação de gabinetes para 39 
docentes, após concessão de licença para assuntos particulares. A relatora ratificou ser importante a 40 
regulamentação dos casos de afastamentos de longa duração e manteve a proposta inicial. Após 41 
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arguição dos conselheiros, o ConCMCC deliberou que, por enquanto, seja discutida apenas a proposta 42 
inicial: regulamentação da desocupação de gabinetes para docentes quando houver solicitação de 43 
licença para assuntos particulares. A relatora fará as alterações solicitadas e apresentará uma minuta na 44 
próxima sessão. Posteriormente o professor Marcelo Reyes apresentou o projeto de utilização da 45 
Reserva Técnica Institucional FAPESP – RTI 2020. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por 46 
unanimidade. Logo após, solicitou apreciação do relatório final de atividades do professor visitante 47 
Nelson Faustino em razão do término do contrato. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por 48 
unanimidade. Em seguida, o professor Marcelo Reyes apresentou o planejamento orçamentário para 49 
2020.  Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Por fim, o professor Marcelo 50 
Reyes solicitou a renovação de contrato da professora visitante Kátia Cristina de Oliveira. Promovido 51 
para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Concluídos os assuntos constantes da pauta, o 52 
Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às quinze horas e 53 
cinquenta minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a 54 
presente Ata. 55 
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