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Ata nº 04/2019/CMCC

1

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

2

dia oito de maio de dois mil e dezenove, na sala S001, térreo, torre 2, bloco Alfa 2, campus

3

São Bernardo do Campo. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo

4

Bussotti Reyes, assessorado pelo vice-presidente, professor Raphael Yokoingawa de

5

Camargo; com a presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: o

6

professor Daniel Miranda Machado, o professor Luiz Carlos da Silva Rozante, o professor

7

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

8

Mascioli Cravo; o professor Valdecir Marvulle; da representante dos técnicos

9

administrativos: a servidora Renata de Sales Rodrigues; Ausência justificada do professor

10

Eduardo Gueron; Ausências injustificadas do professor Yossi Zana, do servidor Roberto

11

Augusto Baptista Júnior e do discente Raul Vitor Duarte Cova. Tendo dado as boas-vindas

12

ao novo estagiário do CMCC, Vinícius André Junqueira, o professor Marcelo Reyes deu

13

início à reunião com os INFORMES: I. Informe da Presidência do Conselho: o professor

14

Marcelo Reyes apresentou a declaração de atividades esporádicas a serem realizadas pela

15

professora Maria Teresa Carthery Goulart, palestra “Distúrbios de Linguagem Adquiridos:

16

Avaliação e Reabilitação Cognitiva”. II. Informe da Presidência do Conselho: o professor

17

Marcelo Reyes apresentou a declaração de atividades esporádicas a serem realizadas pelo

18

professor Alexandre Hideki Okano, palestra “Treinamento em Neuromodulação Não

19

Invasiva aplicado ao Esporte de Alto Rendimento”. III. Informe da Presidência do Conselho:

20

o professor Raphael Camargo informou a resposta da Secretaria Geral acerca da resolução

21

a qual normatizará a cobrança da taxa de inscrição em eventos. Aquele docente esclareceu

22

ser possível a cobrança da taxa desde que o recurso seja creditado na conta bancária de

23

uma Fundação de Apoio ou de uma Sociedade Científica, já os demais casos estão sendo

24

estudados para a reformulação da minuta da resolução e posterior votação no ConsUni

25

(Conselho Universitário). IV. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo

26

Reyes concedeu a palavra à secretária executiva Elaine Konno quem informou que o
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27

presidente da CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) esclareceu que não há

28

previsão para que os estágios probatórios dos docentes sejam gerenciados pelo SIG

29

(Sistema Integrado de Gestão), mesmo assim, a secretária reiterou a solicitação deste

30

Conselho para que o CMCC seja o primeiro Centro a testar essa funcionalidade do sistema

31

nesse módulo. Sem informes dos Conselheiros foi iniciada a discussão dos assuntos

32

constantes da ORDEM DO DIA. A secretária executiva Elaine Konno apresentou a ata da

33

reunião ordinária realizada em 3 de abril de 2019. Sem manifestações, o item foi colocado

34

em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item apresentado pelo professor

35

Marcelo Reyes foi o relatório parcial de estágio probatório do professor Thiago Ferreira

36

Covões. O presidente destacou a colaboração, sem compensação, desse avaliado na

37

supervisão de estagiário para a manutenção de sistema do CMCC e o desenvolvimento de

38

um repositório para os planos de ensino. Sem manifestações, o item foi colocado em

39

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

40

o relatório parcial de estágio probatório do professor Aritanan Borges Garcia Gruber. Sem

41

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

42

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

43

do professor Rodrigo Pavão. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado

44

por unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo Bussotti Reyes mostrou o relatório

45

parcial de estágio probatório da professora Elisabete Marcon Mello. Sem manifestações, o

46

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

47

Raphael de Camargo relatou o convênio sem remuneração: demandantes são os

48

professores André Luiz Brandão e Priscila Benitez, cujo projeto é “Fostering Inclusion in

49

HEIs to Strengthen Sustainable Development in Marginalised Areas: FRAME”. O mérito do

50

item foi aprovado por unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, foi

51

iniciada a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O presidente solicitou a

52

inversão de pauta para que os itens 6, 7, 10 e 11 fossem os primeiros a serem votados em

53

razão dos demandantes não serem conselheiros. Aprovado. O professor Harlen Costa

54

Batagelo mostrou os nomes dos membros indicados para a banca para concurso de docente
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55

da área Ciência da Computação, subárea Computação Gráfica; Visão Computacional;

56

Processamento Digital de Imagens; edital 125/2018. Promovido à Ordem do Dia. Sem

57

manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida o

58

professor Harlen Costa Batagelo anunciou os nomes dos membros indicados para a banca

59

para concurso de docente, área Ciência da Computação; subárea Computação Arquitetura;

60

Compiladores; Criptografia e Segurança; Matemática Computacional; Otimização e

61

Combinatória; Paradigmas e Linguagens de Programação; Redes; Teoria da Computação e

62

Algoritmos; edital 126/2018. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi

63

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O professor Daniel Miranda ausentou-

64

se da sala para a votação do próximo item. Posteriormente o professor Maurício Richartz

65

elencou os nomes dos indicados para a banca para concurso de docentes da área

66

Matemática Pura, subárea Análise, Álgebra, Geometria-Topologia, Probabilidade; edital

67

127/2018. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em votação

68

e aprovado com a abstenção do professor Daniel Miranda. Logo após o professor Maurício

69

Richartz listou o nome dos indicados para a banca para concurso de docentes da área

70

Matemática Aplicada, subárea Análise Numérica-Optimização, Biomatemática, Estatística,

71

Física Matemática, Sistemas Dinâmicos; edital 128/2018. O professor Valdecir Marvulle

72

destacou a importância de um membro ser da área de estatística. O Conselho deliberou: a)

73

inserção de um professor da área de estatística, tanto titular como suplente; b) passagem

74

do professor José Fernando Fontanari para suplente; c) passagem do professor Tiago de

75

Carvalho para titular. A inversão relatada nos itens b e c foi justificada em razão do

76

professor Tiago ter a pesquisa mais focada na área de sistemas dinâmicos; d) essas

77

alterações serão votadas por e-mail. Promovido para ordem do dia e aprovado por

78

unanimidade. O professor Marcelo Reyes apresentou o relatório de atividades da

79

professora visitante Andrea Cristina de Lima Pardini, cujo contrato não foi prorrogado por

80

solicitação da interessada. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi

81

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O professor Marcelo Reyes mostrou o

82

relatório de atividades do professor visitante Paulo Joia Filho, cujo contrato não foi
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83

prorrogado por solicitação do interessado. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações,

84

o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor

85

Marcelo Reyes elencou os nomes indicados para a Comissão de Pesquisa do CMCC: o

86

Bacharelado em Ciência da Computação sugeriu os professores Guilherme Oliveira Mota

87

como titular e Carla Negri Lintzmayer como suplente; o Bacharelado em Matemática

88

sugeriu os professores Maria de Lourdes Merlini Giuliani como titular e Rodrigo Fresneda

89

como suplente; o Bacharelado em Neurociência indicou as professoras Marcela Bermudez

90

Echeverry como titular e Silvia Honda Takada como suplente; a Licenciatura em

91

Matemática sugeriu as professoras Virginia Cardia Cardoso como titular e Ruth Ferreira

92

Santos–Galduróz como suplente; a direção sugeriu o professor André Mascioli Cravo como

93

presidente.

94

Comissão. A indicação do suplente do presidente será votada posteriormente. Logo após o

95

professor André Cravo exibiu a minuta de resolução para ocupação dos laboratórios do

96

CMCC. O professor Daniel Miranda sugeriu que se considerasse a regulamentação da

97

quantidade mínima de laboratórios por curso e o compartilhamento do laboratório. O

98

professor Luiz Rozante sugeriu que sejam averiguadas as demandas anteriores e que a

99

resolução contemple a possibilidade ou não de um docente ser responsável por mais de um

100

laboratório. Após adução dos conselheiros, foi designado o professor Luiz Rozante para

101

elaborar um parecer acerca da resolução e apresentá-lo na próxima reunião.

102

Posteriormente o professor Marcelo Reyes relatou a solicitação de afastamento para

103

pesquisa pós-doutoral do professor Ercílio Carvalho da Silva. Foi deliberado: a) seja

104

verificado se o professor Ercílio poderia realizar a pesquisa em dois quadrimestres sem a

105

necessidade do afastamento; b) verificar as regras de afastamentos exigidas pelas agências

106

de fomentos; c) solicitar um parecer externo o qual contemple o mérito e a possibilidade da

107

realização da pesquisa em nove meses. Esse assunto voltará na Ordem do Dia da próxima

108

reunião. Em seguida o professor Marcelo Reyes iniciou a discussão acerca da Comissão

109

Eleitoral para próxima legislatura do ConCMCC. Foi deliberado que os docentes poderão

110

votar em até 3 chapas e que a alternância entre titular e suplente, em relação à última

Aprovada a indicação dos representantes dos cursos e do presidente da
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111

legislatura do ConCMCC, não será caracterizada recondução. Promovido para ordem do dia

112

e aprovado por unanimidade. A comissão será composta pelo professor João Marcelo

113

Borovina Josko, a secretária executiva Elaine Konno Rocha, um discente de graduação e um

114

discente de pós-graduação cujas indicações serão votadas por e-mail. Por fim, o professor

115

Marcelo Reyes exibiu o parecer da Comissão de Redistribuição acerca da solicitação do

116

professor Gabriel Santos Menezes. Promovido para ordem do dia e aprovado por

117

unanimidade o parecer da Comissão a qual deliberou o indeferimento da redistribuição em

118

razão de todas as vagas para a área de matemática aplicada estarem comprometidas com o

119

concurso andamento. Concluídos os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa

120

agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta

121

e três minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a

122

presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva do ConCMCC

Marcelo Bussotti Reyes
Presidente do ConCMCC

