
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição

ATA Nº 02/2020/CONCMCC

Ata da segunda sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte, iniciada às catorze
horas e oito minutos do dia onze de março de dois mil e vinte, na sala S311, terceiro
andar,  bloco  Alfa  2,  campus  São Bernardo  do  Campo.  A  reunião  foi  convocada  e
presidida pelo professor Marcelo Bussotti Reyes, assessorado pelo conselheiro professor
Maurício  Firmino  Silva  Lima;  com  a  presença  dos  representantes  dos  servidores
docentes do Centro: Mariana Rodrigues da Silveira, Bóris Marin, Cristian Favio Coletti,
Virgínia Cardia Cardoso, Rodrigo Pavão, Marcelo Salvador Caetano e Thiago Ferreira
Covões;  da  representante  dos  técnicos  administrativos:  a  servidora  Renata  de  Sales
Rodrigues; dos professores convidados Maurício Richartz e Priscila Benitez. Ausências
justificadas do professor Raphael Yokoingawa de Camargo e da chapa das professoras
Maria  de  Lourdes  Merlini  Giuliani  e  Carla  Negri  Lintzmayer.  O professor  Marcelo
Reyes  iniciou  a  reunião  com  os  INFORMES: I. Procedimento  para  análise  de
requerimentos de redistribuição. Em razão da escassez das vagas disponíveis, a direção
e a coordenação de curso farão uma análise prévia,  antes de solicitar um parecer da
comissão de redistribuição; II. Análise dos processos de estágio probatório de docentes.
Visto  que  há  uma  indefinição  de  qual  resolução  norteia  a  análise  dos  estágios
probatórios de docentes, o CMCC informou à CPPD (Comissão Permanente de Pessoal
Docente) que os pareceres deste Centro serão baseados na resolução ConsUni número
22, conforme sugestão do Grupo de Trabalho destinado para a elaboração de fluxo da
resolução ConsUni número 199; III. Atividade esporádica a ser realizada pelo professor
Abrahão  Fontes  Baptista,  palestra:  “IX  e  X  Curso  de  Neuromodulação  de  Rede
NAPeN”;  IV. Regimento  do  CMCC: O CMCC,  assim  como os  demais  setores  da
UFABC, está elaborando o regimento o qual normatizará as atividades deste Centro.
Sem informes dos Conselheiros. Antes de iniciar a discussão dos assuntos constantes da
ORDEM DO DIA,  o professor Marcelo Bussotti  Reyes solicitou a inclusão de dois
itens  de  pauta  no  Expediente:  a)  Comissão  de  Seleção  para  o  Processo  Seletivo
Simplificado para professor visitante na área de Matemática Aplicada, edital número
113/2019; b) Comissão de Seleção para o Processo Seletivo Simplificado para professor
visitante na área de Estatística, edital número 111/2019. Aprovado por unanimidade.
Em  seguida  a  secretária  executiva  Elaine  Konno  solicitou  a  apreciação  da  ata  da
primeira sessão ordinária  realizada em 12 de fevereiro de 2020. Aprovada com duas
abstenções.  Posteriormente  o  professor  Marcelo  Reyes  apresentou  o  parecer  da
comissão de estágio probatório da professora Erika Alejandra Rada Mora pertinente ao
terceiro  período. Aprovado por unanimidade.  Logo após o professor  Marcelo  Reyes
apresentou o  parecer da comissão de estágio probatório do professor Renato Mendes
Coutinho  pertinente  ao  terceiro  período. Aprovado  por  unanimidade.  Em seguida  o
professor  Marcelo  Reyes  solicitou  apreciação  do  parecer  da  comissão  de  estágio
probatório do professor Ícaro Gonçalves pertinente ao primeiro período. Aprovado por
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unanimidade.  Posteriormente  o  professor  Marcelo  Reyes  apresentou  o  parecer  da
comissão de estágio probatório  do professor  Majid Forghani  Elahabad  pertinente ao
primeiro período. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o Marcelo Reyes exibiu o
parecer  da  comissão  de  estágio  probatório  da  professora  Carla  Negri  Lintzmayer
pertinente ao segundo período. A secretária executiva Elaine Konno expressou o seu
agradecimento a essa docente e conselheira em razão das diversas revisões das atas do
ConCMCC.  Item colocado  em votação  e  aprovado  por  unanimidade.  Logo após,  o
professor  Thiago  Covões  explanou  acerca  da  minuta  do  ato  decisório  o  qual
regulamentará a desocupação de gabinetes  para  docentes,  após concessão de licença
para  assuntos  particulares. Foi  deliberado  que  a  desocupação  do  gabinete  seja
obrigatória para licença superior a onze meses, ao invés de doze meses como estava
redigido  anteriormente.  Aprovado  por  unanimidade.  Posteriormente  o  presidente
solicitou a apreciação do ad referendum   da participação do Professor Marcelo Salvador  
Caetano  no  convênio  com  remuneração.  Projeto:  “Serviço-Escola  em  Análise  do
Comportamento Aplicada ao Autismo e/ou Deficiência Intelectual”,  cujo mérito  fora
aprovado por este  Conselho.  Aprovado por unanimidade.  Em seguida,  a  professora
Priscila Benitez explanou acerca do  convênio com remuneração. Professores: Priscila
Benitez  e  Marcelo  Salvador  Caetano.  Projeto:  “Formação  em  Análise  do
Comportamento  Aplicada  ao  Transtorno  do  Espectro  Autista”.  Aprovado  por
unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, foi iniciada a discussão
dos assuntos constantes  do  EXPEDIENTE: o professor  Maurício Richartz  solicitou
apreciação da indicação dos professores para a  Comissão de Seleção para o Processo
Seletivo Simplificado para professor visitante na área de Matemática Aplicada, edital nº
113/2019: titulares: Igor Leite Freire(presidente), André Pierro de Camargo(suplente do
presidente)  e  Renato  Mendes  Counho;  respectivos  suplentes:  Zhanna  Gennadyevna
Kuznetsova, Majid Forghani Elahabad e Juliana Militão da Silva Berbert. Promovido
para Ordem do Dia. Aprovado com uma abstenção. Logo após, o professor Marcelo
Reyes solicitou apreciação da indicação dos professores para a  Comissão de Seleção
para o Processo Seletivo Simplificado para professor visitante na área de Estatística,
edital nº 115/2019: titulares: João Ricardo Sato(presidente), Denis Gustavo Fannato e
Roberto  Venegeroles  Nascimento;  respectivos  suplentes:  Peter  Maurice  Erna
Claessens(suplente  do presidente),  Thiago Ferreira Covões;  Renato Mendes Counho.
Promovido para Ordem do Dia. Aprovado com uma abstenção. Em seguida, o professor
Marcelo  Reyes  exibiu  a  minuta  da  resolução  que  normatizará  a  Comissão  de
Desenvolvimento de Software do CMCC. Após arguição dos conselheiros, o item será
mantido no Expediente para a  próxima reunião. Posteriormente o professor  Marcelo
Reyes explicou acerca da Formação Continuada para professores da UFABC e solicitou
a atribuição de dois créditos e meio para a professora quem lecionou esse curso - Vivilí
Maria Silva Gomes. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Em
seguida o professor Marcelo Reyes explanou acerca da  designação de um Grupo de
Trabalho  que  discutirá  regras  para  afastamentos  de  longa  duração. Apenas  os
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conselheiros Maurício Lima e Virgínia Cardoso foram candidatos. Foi deliberado que
haja um representante de cada curso, por isso o item foi mantido no Expediente para a
próxima reunião. O próximo assunto foi relatado pelo professor Marcelo Reyes quem
solicitou  apreciação  do  relatório  final  de  atividades  do  professor  visitante  Vladmir
Sokolov em razão do término do contrato.  Promovido para Ordem do Dia. Aprovado
por unanimidade. Em seguida foi apreciada a solicitação de afastamento para pesquisa
no  exterior  do  professor  Cristian  Favio  Coletti, cujo  relator  foi  o  demandante.
Promovido para  Ordem do  Dia.  Aprovado  com a  abstenção  do  próprio  conselheiro
Cristian.  Logo  após,  o  professor  Marcelo  Reyes  apresentou  o  requerimento  de
prorrogação da licença para tratar de interesses particulares da professora Karla Vittori.
Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o professor
Rodrigo Pavão relatou acerca da solicitação de afastamento para pesquisa no exterior do
professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado
por unanimidade, condicionado à obtenção de bolsa para todo o período. Por fim, o
professor  Marcelo  Reyes  solicitou  apreciação  do  Relatório  de  aplicação  da  RTI  –
FAPESP (2019-2020). Esse presidente destacou que para este ano haverá um verba de
aproximadamente dezessete mil reais.  Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por
unanimidade.  Concluídos  os  assuntos  constantes  da  pauta,  o  Presidente  da  Mesa
agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e
sete minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei
a presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva

 

 
Marcelo Bussotti Reyes

Presidente
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