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Ata nº 01/2019/Comissão de Pesquisa

1

Ata da reunião da Comissão de Pesquisa do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CdP-

2

CMCC) da UFABC, realizada às dez horas do dia quinze de julho de dois mil e dezenove, na sala R502-

3

2, no quinto andar da torre 2 do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida

4

dos Estados, número cinco mil e um, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi

5

convocada e presidida pelo professor André Mascioli Cravo, presidente da Comissão de Pesquisa do

6

CMCC, e contou com a presença dos docentes: Carla Negri Lintzmayer, Marcela Bermudez Echeverry,

7

Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, Rodrigo Fresneda e Ruth Ferreira Santos-Galduroz. O Professor

8

André Cravo iniciou a reunião informando os assuntos a serem discutidos na reunião: I. Nova

9

composição da CdP-CMCC: O professor André Cravo apresentou a nova composição da Comissão de

10

Pesquisa e discorreu brevemente sobre as atribuições da comissão. II. Calendário de Reuniões: O

11

professor André Cravo informou que, de acordo com a resolução do CMCC nº 14, a comissão deve

12

definir um calendário de reuniões que deverá ser publicado no site da CdP-CMCC. O professor André

13

Cravo perguntou aos membros se as reuniões podem ser realizadas mensalmente. Todos concordaram. O

14

professor André Cravo se comprometeu a consultar a comissão sobre as datas e horários das próximas

15

reuniões. III. Escolha do vice-presidente da CdP-CMCC: Foi sugerido como candidato o professor

16

Rafael Vilela. O professor André Cravo perguntou aos presentes se mais algum membro gostaria de se

17

candidatar. Ninguém mais se candidatou. Após, o professor André colocou em votação, e o professor

18

Rafael Vilela foi eleito como vice-presidente da CdP por unanimidade. IV. Resolução de ocupação dos

19

laboratórios de pesquisa sob responsabilidade do CMCC: O professor André Cravo explicou

20

resumidamente que a resolução define as regras para as alocações de espaços de laboratórios e informou

21

sobre as alterações aprovadas pelo Conselho do Centro. Prosseguindo, o professor André Cravo discorreu

22

sobre as normas constantes na resolução. V. RTI-FAPESP: O professor André Cravo iniciou o assunto

23

explicando o funcionamento da RTI-FAPESP, e que o CMCC deve seguir as regras que a FAPESP

24

propõe para uso dos recursos destinados aos projetos. O professor André informou também que, este ano,

25

a FAPESP e a direção do CMCC querem que os recursos sejam utilizados em projetos que atendam o

26

maior número de pessoas possível. Em seguida o professor André apresentou as demandas solicitadas

27

pelos docentes para uso da RTI-FAPESP: 1) Adequação elétrica no bloco Delta, do professor André

28

Cravo; 2) aquisição de ar-condicionado de 10 mil BTUs, da professora Elizabeth Teodorov; 3) aquisição

29

de ar-condicionado, 04 aparelhos Split em 04 salas de animais, no biotério, incluindo a instalação dos

30

ares-condicionados, da professora Raquel Vecchio Fornari; 4) Conserto de 02 criostatos, da professora
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31

Silvia Honda Takada; e 5) Conserto do Fotodocumentador transiluminador, da professora Marcela

32

Bermúdez Echeverry. Após discussões foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. VI.

33

Cadastros de PDC/PC: o professor André Cravo iniciou o assunto falando sobre os programas

34

Pesquisador Doutor Colaborador (PDC) e Pesquisador Colaborador (PC) e que é atribuição da CdP

35

analisar os pedidos de cadastros nesses programas. Em seguida foi discutido como a CdP pode avaliar os

36

pedidos de cadastro nos programas de pesquisa. Posteriormente foram analisados os pedidos de cadastro

37

nos programas de pesquisa dos seguintes solicitantes: Gabrielly Maria Denadai Chiarantin Barbezan,

38

Mariana Sacrini Ayres Ferraz e Sandy Mikie Hondo. Após análise dos documentos, foi verificado que

39

faltavam as justificativas por não haver bolsa. A comissão pesquisa pediu para que fossem solicitados os

40

documentos com as justificativas aos solicitantes. Nada mais havendo a declarar, o professor André

41

Cravo encerrou a reunião às onze horas e quarenta e nove minutos, da qual eu, Candido Tiepo Junior,

42

assistente em administração, lavrei a presente ata.

Candido Tiepo Junior
Assistente em Administração

André Cravo
Presidente da Comissão de Pesquisa do CMCC

