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ATA Nº 08/2021/CONCMCC
Ata da oitava sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte e um, iniciada às catorze horas e
cinco minutos do dia treze de setembro de dois mil e vinte e um, em sessão realizada por
videoconferência. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Busso Reyes,
assessorado pelo vice-presidente, professor Raphael Yokoingawa de Camargo, com a presença
dos representantes dos servidores docentes do Centro: Bóris Marin, João Ricardo Sato, Yossi
Zana, Juliana Cris na Braga, Rafael Santos de Oliveira Alves e Wagner Tanaka Botelho; do
representante dos técnicos administra vos: o servidor Carlos Eduardo Giordano; e dos
servidores convidados: Bruna Sousa Bueno, Ivan Kaygorodov, Priscila Benitez e Abrahão Fontes
Bap sta. Ausência jus ﬁcada da representante discente de graduação: Marília Fernanda Socio.
Ausência injus ﬁcada da chapa: Cris an Favio Cole e Daniel Miranda Machado. O professor
Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. Boas-vindas à técnica administra va
Bruna Sousa Bueno. II. Eleição para direção do CMCC: divulgação da mensagem da comissão do
processo eleitoral para direção de centro com a apresentação da lista tríplice para sessão do
Colégio Eleitoral que ocorrerá no dia 25 de outubro de 2021 às catorze horas. III. O diretor do
CMCC solicitou a inclusão dos itens a seguir na pauta da Comissão de Vagas: a) formalização das
vagas transversais (vagas pertencentes às reitoria); b) organização das vagas de professores
visitantes, com a formalização da divisão dessas vagas entre os centros; c) melhor deﬁnição do
regime especial de ensino, pesquisa e extensão, requisito para a contratação de professores
visitantes constante da Resolução Consepe número 226. IV. Na referida reunião da Comissão
de Vagas, o diretor do CMCC se posicionou contra a contratação de professores visitantes (ou
de adjuntos) sem que os editais fossem apreciados por algum Conselho do Centro. V. Dia 15 de
outubro de 2021 haverá deﬁnição do formato de oferecimento das disciplinas do Q1.2022 o
qual será híbrido ou remoto. Sem informes dos Conselheiros, foi iniciada a discussão dos
assuntos constantes na ORDEM DO DIA. O professor Marcelo Reyes solicitou que as atas das
sessões anteriores fossem apreciadas em bloco. Aprovada essa solicitação. Sem pedidos de
destaques, as atas da sé ma sessão ordinária realizada em 16 de agosto de 2021 e da primeira
sessão extraordinária realizada em 23 de agosto de 2021 foram colocadas em votação e
aprovadas por unanimidade. O próximo item seria a solicitação de afastamento para pesquisa
da professora Virgínia Cardia Cardoso, mas foi re rada da pauta a pedido da demandante. Em
seguida, o coordenador do projeto Abrahão Fontes Bap sta solicitou apreciação do convênio
sem remuneração: “Neuromodulação, dor e fadiga na COVID-19 – mecanismos e eﬁcácia
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clínica”. Convênio colocado em votação e aprovado por unanimidade. Encerrados os itens
constantes na Ordem do Dia, iniciamos a discussão dos assuntos constantes no EXPEDIENTE. O
professor Bóris Marin apresentou a banca do Processo Sele vo Simpliﬁcado, edital 023/2021,
área Neurociência, subárea Neuroeconomia; Neuroarte; Ergonomia Cogni va. Promovida para
Ordem do Dia e aprovada por unanimidade. Posteriormente, o professor Ivan Kaygorodov
apresentou a sua solicitação de Licença para tratar de Interesses Par culares pelo período de
três anos. Promovido para Ordem do Dia e aprovado com uma abstenção pelo período de um
ano. Em seguida, o professor Marcelo Busso Reyes solicitou a análise da renovação do
contrato de trabalho do professor visitante Ioannis Papageorgiou. Promovida para Ordem do
Dia e aprovada por unanimidade. Por ﬁm, a professora Priscila Benitez apresentou a sua
solicitação de afastamento para pesquisa no exterior. Após arguição dos conselheiros e devido
a essa professora ocupar uma vaga transversal, serão solicitadas mais informações para as
coordenações de cursos em que a docente está credenciada. O assunto entrará em pauta em
reunião posterior. Encerrados os itens constantes do Expediente, o Presidente da Mesa
agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às quinze horas e vinte e quatro
minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária execu va, lavrei a presente
Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Execu va

Marcelo Busso Reyes
Presidente

