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Ata nº 03/2019/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 vinte e cinco de setembro de dois mil e dezenove, na

3

sala R502-2, no quinto andar da torre 2 do Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à

4

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

5

foi 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, Guilherme Oliveira Mota,

7

Marcela Bermudez Echeverry, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira

8

e Virginia Cardia Cardoso. O Professor André Cravo iniciou a reunião com os informes da presidência

9

do conselho: I. O professor André Cravo informou que a lista de laboratórios foi atualizada. II. O

10

professor André Cravo informou o calendário das próximas reuniões da Comissão de Pesquisa, que serão

11

realizadas nos dias 30 de outubro de 2019, e 27 de novembro de 2019. III. O professor André Cravo

12

informou que os itens da RTI da FAPESP foram aprovados na reunião de 15 de julho de 2019 e que o

13

projeto está sendo escrito. A reunião seguiu com os informes dos Conselheiros: IV. A professora

14

Virgínia informou que enviou para a CdP o modelo de relatório de atividades dos programas de pesquisa.

15

Sem mais informes, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes do expediente. O professor André

16

Cravo pediu para a professora Carla relatar os itens discutidos na reunião da CoPes. A professora Carla

17

relatou que foram encontrados problemas na lista de espaços de laboratórios e a CoPes irá se reunir com

18

os presidentes das comissões de pesquisa dos centros para verificar e corrigir. Em seguida, a professora

19

Carla informou que é preciso que todas as informações de laboratórios e projetos sejam cadastradas no

20

SIGAA, e que os cadastros de PC e PDC somente serão realizados se o os projetos estiverem cadastros. A

21

professora Carla informou também que a CoPes precisará criar uma minuta sobre gestão e

22

compartilhamento de equipamento multiusuário para incluir na ordem do dia e solicitaram ideias para

23

criação desse documento. O professor André Cravo apresentou a proposta do modelo de relatório de

24

atividades de PC e PDC da professora Virgínia. Aprovado por unanimidade. O professor André Cravo

25

pediu para que o modelo seja enviado aos pesquisadores que forem cadastrados nos programas PC e PDC.

26

Em seguida, foi analisado o relatório de atividades da PDC Elisabete Marcon Mello. Aprovado por

27

unanimidade. Logo após, foram analisados os pedidos de cadastro nos programas de pesquisa. Solicitação

28

de cadastro no programa PC da Júlia de Souza Rodrigues. Aprovado por unanimidade. Solicitação de

29

cadastro no programa PC da Natália de Jesus Conto. Foi verificada a falta de justificativa por não haver

30

financiamento. O documento deverá ser solicitado para uma nova análise. Solicitação de cadastro no
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31

programa PDC da Thenille Braun Janzen. Aprovado por unanimidade. Solicitação de renovação de

32

cadastro no programa PDC da Ana Rebeca Miranda Castillo. Aprovado por unanimidade. Solicitação de

33

renovação de cadastro no programa PDC da Momoe Sakamori Pisnitchenko. Aprovado por unanimidade.

34

Após, o professor André Cravo solicitou a professora Maria de Lourdes para fazer o parecer do relatório

35

de atividades do programa PDC da Marjan Goodarzi. Em seguida foi discutida a resolução da avaliação

36

dos espaços de laboratórios. O professor André Cravo sugeriu usar a resolução feita pela comissão de

37

pesquisa do CECS, já aprovada, como guia para elaboração da resolução de avaliação de espaços do

38

CMCC. A professora Maria de Lourdes perguntou se a avaliação será do espaço do laboratório ou os

39

docentes que usam o laboratório. Foi esclarecido que a avaliação será feita sobre o uso do espaço. O

40

professor Rafael questionou a respeito do início do prazo para avaliação dos espaços. O professor André

41

Cravo informou que a avaliação será feita dois anos após a concessão dos laboratórios. O professor André

42

Cravo comentou que um professor poderá usar vários laboratórios, mas será necessário esclarecer como

43

está utilizando, e que a resolução deve incentivar o bom uso dos laboratórios. O professor André Cravo se

44

comprometeu a enviar a resolução de avaliação de laboratórios do CECS para os membros da CdP do

45

CMCC analisarem e discutirem o assunto na próxima reunião. Nada mais havendo a declarar, o professor

46

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

47

assistente em administração, lavrei a presente ata.

Candido Tiepo Junior
Assistente em Administração

André Cravo
Presidente da Comissão de Pesquisa do CMCC

