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Ata nº 05/2019/CMCC

1

Ata da quinta reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e nove minutos do

2

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

3

campus 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: a professora Ana Carolina

6

Boero, o professor Cristian Favio Coletti, o professor Márcio Fabiano da Silva, o professor

7

Maurício Firmino Silva Lima, a professora Raquel Vecchio Fornari, o professor Valdecir

8

Marvulle; o professor Yossi Zana; da representante dos técnicos administrativos: a

9

servidora Renata de Sales Rodrigues. Ausência justificada do professor Luiz Carlos da Silva

10

Rozante e da professora Silvia Cristina Dotta. Ausências injustificadas do servidor Roberto

11

Augusto Baptista Júnior e do discente Raul Vitor Duarte Cova. O professor Marcelo Reyes

12

iniciou a reunião com os INFORMES: I. Informe da Presidência do Conselho: o professor

13

Marcelo Reyes concedeu a palavra à secretária Elaine Konno quem solicitou um minuto de

14

silêncio em memória da secretária executiva Maria Aparecida de Oliveira Ferreira, falecida

15

recentemente. II. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes

16

parabenizou o professor Guilherme Oliveira Mota quem foi contemplado com uma bolsa

17

FAPESP de jovem pesquisador. III. Informe da Presidência do Conselho: o professor

18

Marcelo Reyes comunicou que, conforme pedido do demandante, professor Ercílio

19

Carvalho da Silva, retirou de pauta sua solicitação de afastamento para pesquisa pós-

20

doutoral. IV. Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes anunciou que

21

estão abertas as inscrições para a eleição deste Conselho. Sem informes dos Conselheiros

22

foi iniciada a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. A secretária executiva

23

Elaine Konno apresentou a ata da quarta reunião ordinária realizada em 8 de maio de

24

2019. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado com duas abstenções.

25

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

26

probatório da professora Cláudia Correa de Andrade Oliveira. Sem manifestações, o item foi
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27

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente, o professor Marcelo

28

Reyes solicitou a ratificação das indicações de representantes discentes para comissão

29

eleitoral do Conselho do CMCC. Graduação: Cristiano Moraes Bilacchi Azarias; e pós-

30

graduação: Isabella Gonçalves de Alvarenga. A votação aconteceu por e-mail, consoante

31

fora deliberado na última reunião. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e

32

aprovado por unanimidade. O próximo item apresentado pelo professor Marcelo Reyes foi

33

a ratificação da indicação do suplente do presidente da Comissão de Pesquisa, professor

34

Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, consoante deliberado na última reunião que seria

35

votado por e-mail. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por

36

unanimidade. Em seguida o professor Marcelo Reyes relatou os convênios com

37

remuneração: demandantes são: a) as professoras Cristiane Otero Reis Salum, Maria Tereza

38

Carthery-Goulart e Katerina Lukasova, cujo projeto é a “Pesquisa de avaliação do impacto

39

do programa criança feliz”; b) a professora Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, cujo

40

projeto é a “Avaliação técnica de livro didático de Matemática para o Ensino Médio”. Sem

41

manifestações contrárias, o mérito dos convênios foi aprovado por unanimidade. Logo

42

após, o professor Marcelo Reyes solicitou a ratificação dos nomes indicados para a banca de

43

concurso para docentes, editais 127/2018 e 128/2018, consoante votação por e-mail. O

44

presidente relembrou que - acerca do edital 128/2018 da área Matemática Aplicada,

45

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

46

Sistemas Dinâmicos - na última reunião foi deliberado que se votasse por e-mail a indicação

47

de dois nomes de membros da área de estatística, um como titular e outro como suplente.

48

Em seguida ele esclareceu que, para dar mais lisura ao processo, na mensagem enviada aos

49

conselheiros constava a aprovação, pela plenária do Bacharelado em Matemática, dos

50

nomes dos integrantes indicados para as bancas para os editais 127/2018 e 128/2018. Por

51

fim, o presidente relatou que o professor Marcus Antônio Mendonça Marrocos declarou um

52

conflito de interesse com um dos candidatos, por isso esse docente não participará da

53

banca. O próximo suplente, professor Daniel Miranda, foi promovido para membro titular

54

no lugar do professor Marcus Marrocos, substituição que foi aprovada na comissão de
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55

vagas. Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Ao

56

final dessa discussão, o professor Raphael Camargo destacou que os nomes dos indicados

57

para a banca dos editais 125/2018 e 126/2018, da área da computação, também foram

58

ratificados pela plenária do Bacharelado em Ciência da Computação. Encerrados os itens

59

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

60

EXPEDIENTE. O presidente solicitou a inversão de pauta para que o item três fosse o

61

primeiro a ser discutido, em razão do demandante não ser conselheiro. Sem manifestações,

62

aprovado. Em seguida o professor Flávio Eduardo Aoki Horita explanou acerca da sua

63

solicitação para pesquisa pós-doutoral no exterior. Promovido à Ordem do Dia. Sem

64

manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade condicionado

65

ao recebimento de bolsa para pesquisa. Logo após o professor Marcelo Reyes apresentou o

66

relatório final de atividades da professora visitante Rafaela Vilela da Rocha Campos, cujo

67

contrato terminou sem a possibilidade de prorrogação. Promovido à Ordem do Dia. Sem

68

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

69

professor Marcelo Reyes mostrou o relatório final de atividades da professora visitante

70

Magda Aparecida Silvério Miyashiro, cujo contrato terminou sem a possibilidade de

71

prorrogação. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em

72

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

73

apresentou o requerimento do professor André Luiz Brandão acerca da conversão de cem

74

por cento de sua carga didática em carga administrativa do Coordenador do Núcleo

75

Educacional de Tecnologias e Línguas, antigo Núcleo de Tecnologias Educacionais. Essa

76

redução seria a partir da nomeação desse coordenador, a qual ocorreu em 2018.

77

Promovido para Ordem do Dia. Foi deliberado: a) que o docente receba setenta por cento

78

de dispensa sobre a carga didática anual pelo período de um quadrimestre; b) que o

79

ConsEPE se manifeste sobre sua resolução 177, de forma a resolver a interpretação dúbia

80

que originou esta discussão; c) o indeferimento de redução de carga didática para período

81

retroativo. Logo após o professor Marcelo Reyes exibiu o relatório das contratações de

82

professores visitantes pertinentes ao ano 2018, em cumprimento ao artigo 19 da resolução
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83

ConsEPE 226. O professor Márcio Fabiano sugeriu que o documento contenha as datas de

84

apreciação dos relatórios por este Conselho. Foi deliberado que o próximo relatório

85

contemple essa solicitação. Por fim, o professor Marcelo Reyes mostrou o relatório final de

86

atividades do professor visitante Alexandre Donizeti Alves, cujo contrato terminou sem a

87

possibilidade de prorrogação. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi

88

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Concluídos os assuntos constantes da

89

pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às

90

quinze horas e vinte e sete minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária

91

executiva, lavrei a presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva do ConCMCC

Marcelo Bussotti Reyes
Presidente do ConCMCC

