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Ata nº 03/2019/CMCC

1

Ata da terceira reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e sete minutos do

2

dia três de abril de dois mil e dezenove, na sala André Balan, 3º andar, torre 2, bloco A,

3

câmpus Santo André. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Bussotti

4

Reyes, assessorado pelo vice-presidente, professor Raphael Yokoingawa de Camargo; com a

5

presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: o professor Eduardo

6

Gueron, o professor Cristian Favio Coletti, o professor Luiz Carlos da Silva Rozante, o

7

professor Márcio Fabiano da Silva, o professor Maurício Firmino Silva Lima, o professor

8

André Mascioli Cravo, o professor Daniel Morgato Martin; do representante dos técnicos

9

administrativos: o servidor Roberto Augusto Baptista Júnior; do representante dos

10

discentes: o aluno Raul Vitor Duarte Cova; Ausências justificadas dos professores Valdecir

11

Marvulle e Itana Stiubiener e das servidoras Quelita Lidaiana de Souza Nogueira e Renata de

12

Sales Rodrigues. O professor Marcelo Bussotti Reyes iniciou a reunião pela SESSÃO DE

13

INFORMES: I. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes concedeu a

14

palavra à secretária executiva Elaine Konno quem informou que, a pedido do Conselho, fora

15

enviado um e-mail à CPPD solicitando informações acerca da gestão dos estágios

16

probatórios dos docentes pelo SIG (Sistema Integrado de Gestão) e que o CMCC seja o

17

primeiro Centro a testar essa funcionalidade do sistema. Todavia, até o início desta reunião,

18

não obteve resposta; II. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes

19

apresentou a declaração de atividades esporádicas realizadas pelo professor Renato

20

Mendes Coutinho, cujo projeto é: “a máquina, inteligência e desinteligência: utopia e

21

entropia à vista”; III. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes

22

mostrou o relatório das atividades esporádicas realizadas em 2018 pelo professor

23

Claudinei Eduardo Biazoli Junior; IV. Informe da Presidência do Conselho: o professor

24

Marcelo Reyes relatou acerca das atividades esporádicas que serão realizadas pelo

25

professor Dmitry Vasilevich, cujo projeto é: “Laboratório de Teoria Quântica de Campos

26

Fortes”. V. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes relatou as
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27

atividades esporádicas do professor Abrahão Fontes Baptista no evento “Neuromodulação

28

Clínica para médicos e fisioterapeutas”; VI. Informe da Presidência do Conselho: o

29

professor Marcelo Reyes informou que o professor João Carlos da Motta Ferreira

30

aposentou-se, a quem o presidente agradeceu toda dedicação à UFABC. VII. Informe da

31

Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes esclareceu que a primeira chamada

32

para auxílio a eventos resultou numa demanda de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

33

Entretanto a disponibilidade de orçamento para todo o ano é de apenas R$ 5.000,00 (cinco

34

mil reais) e por isso foram priorizados os professores quem não receberam recentemente

35

auxílio para eventos ou diárias. Para finalizar os informes o presidente agradeceu o

36

empenho do servidor Roberto Augusto, que é o único servidor em exercício da Divisão

37

Administrativa. O presidente informou que já comunicou ao reitor acerca das diversas

38

licenças e exonerações de servidores no CMCC e que este Centro não poderá assumir

39

tarefas extras neste ano, além de, momentaneamente, deixar alguns processos parados.

40

Informes dos Conselheiros: o professor Eduardo Gueron solicitou informações acerca da

41

tramitação da resolução do ConsUni a qual trata da cobrança de taxa de inscrição em

42

eventos, em razão desse item ter sido retirado da pauta da reunião daquele Conselho.

43

Deliberou-se que esse questionamento seja enviado à Reitoria. Sem mais informe, foi

44

iniciada a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. O professor Marcelo

45

Reyes apresentou a ata da reunião ordinária realizada em 13 de março de 2019. Sem

46

manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo

47

item apresentado pelo professor Marcelo Reyes foi o relatório parcial de estágio probatório

48

do professor Walter Hugo Lopez Pinaya. Sem manifestações, o item foi colocado em

49

votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo Bussotti Reyes

50

iniciou a discussão acerca da composição da próxima legislatura deste Conselho. O servidor

51

Roberto Augusto ressaltou a importância da maior representatividade dos técnicos

52

administrativos neste Conselho. O professor Márcio Fabiano apresentou as impressões e

53

sugestões colhidas numa consulta que fez aos seus pares. Após a explanação, foram

54

colocadas três propostas em votação. Proposta 1 (Conselho com 15 membros titulares): 1
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55

representante dos técnicos administrativos; 1 representante dos discentes de pós-

56

graduação; 1 representante dos discentes de graduação; 1 presidente; 1 vice-presidente; 1

57

representante dos docentes do CCNH; 1 representante dos docentes do CECS; 8

58

representantes docentes do CMCC; Proposta 2 (Conselho com 13 membros titulares): 1

59

representante dos técnicos administrativos; 1 representante dos discentes de pós-

60

graduação; 1 representante dos discentes de graduação; 1 presidente; 1 vice-presidente; 1

61

representante dos docentes do CCNH; 1 representante dos docentes do CECS; 6

62

representantes docentes do CMCC; Proposta 3 (Conselho com 20 membros titulares): 2

63

representantes dos técnicos administrativos, 2 representantes dos discentes de pós-

64

graduação, 2 representantes dos discentes de graduação, 1 presidente, 1 vice-presidente, 1

65

representante dos docentes do CCNH; 1 representante dos docentes do CECS; 10

66

representantes docentes do CMCC. Após votação, a proposta 1 obteve 7 votos, a proposta 2

67

obteve 2 votos, a proposta 3 não obteve voto e houve 2 abstenções. Por fim, venceu a

68

proposta 1: Conselho com 15 membros titulares. Para finalizar, foi deliberado que a

69

próxima legislatura avalie o aumento da representatividade dos técnicos administrativos

70

no ConCMCC e que essa demanda deverá ser enviada ao ConsUni para revisão da resolução

71

ConsUni número 23. Em seguida o professor Marcelo Reyes relatou os convênios sem

72

remuneração: demandante professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior, cujo projeto é

73

“Construção e validação de escala de granularidade emocional”; demandante professor

74

Marcelo Bussotti Reyes, cujo projeto de pesquisa é “Neurociência Computacional e de

75

Sistemas”, convênio com a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São

76

Paulo) – FACEPE (Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco).

77

Após votação, o mérito do primeiro item foi aprovado por unanimidade. O presidente

78

ausentou-se para a deliberação do segundo item. Após votação, o mérito do item foi

79

aprovado pela maioria, apenas com a abstenção do presidente. Encerrados os itens

80

constantes da Ordem do dia, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes do

81

EXPEDIENTE. O presidente solicitou a inclusão de um item na pauta: alteração da data da

82

reunião ordinária de julho para o dia 10. Aprovada a inclusão do item. O professor Marcelo
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83

Reyes apresentou o primeiro item para discussão: renovação de contrato de trabalho da

84

professora visitante Érika Reime Kinjo. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o

85

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o professor Marcelo

86

Reyes apresentou o relatório de afastamento para pesquisa da professora Marcia Aguiar.

87

Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado

88

por unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo Reyes colocou para apreciação o

89

relatório de afastamento para pesquisa da professora Ana Ligia Scott. Promovido à Ordem

90

do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.

91

Logo após o professor Marcelo Reyes apresentou o relatório de gestão pertinente ao ano de

92

2018. O professor Márcio Fabiano sugeriu a inserção do link para a planilha de créditos e a

93

verificação, e possível alteração de texto, se o NTI (Núcleo de Tecnologia da Informação) foi

94

o responsável pela transição do sistema SIE para o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de

95

Atividades Acadêmicas), conforme mencionado no relatório. Por fim, esse docente

96

parabenizou a direção pela elaboração do documento. Sugestões acatadas. Promovido à

97

Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por

98

unanimidade. Por fim, o professor Marcelo Reyes colocou em discussão a antecipação da

99

reunião de 17 de julho de 2019 para 10 de julho de 2019. Promovido à Ordem do Dia. Sem

100

manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Concluídos os

101

assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes

102

e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e quatro minutos. Assim, para constar, eu,

103

Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva do ConCMCC

Marcelo Bussotti Reyes
Presidente do ConCMCC

