MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição

ATA Nº 009/2019/CONCMCC

1

Ata da nona reunião ordinária do ConCMCC realizada às catorze horas e onze minutos do dia

2

nove de outubro de dois mil e dezenove, na sala André Balan, terceiro andar, bloco A, campus

3

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

4

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

5

presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: Ana Lígia Scott, Boris Marin,

6

Daniel Miranda Machado, Edson Pinheiro Pimentel, Maria de Lourdes Merlini Giuliani,

7

Maurício Firmino Silva Lima, Rodrigo Pavão e Vladimir Emiliano Moreira Rocha; da

8

representante dos técnicos administrativos: a servidora Renata de Sales Rodrigues. O

9

professor Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. Informe da presidência do

10

Conselho: o professor Marcelo Reyes levou ao conhecimento deste Conselho a atividade

11

esporádica realizada pelo professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior, palestra: “Transtornos

12

mentais na adolescência para psicólogos com atuação em educação”. II. Informe da

13

presidência do Conselho: o professor Marcelo Reyes relatou sobre a gratificante experiência

14

nas plenárias envolvidas com a cessão de vagas de docentes para uma possível nova área no

15

CMCC. III. Informe da presidência do Conselho: o professor Raphael Camargo informou que

16

em breve será enviado o formulário sobre preferências na alocação didática para o próximo

17

ano. Sem informes dos Conselheiros, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes da

18

ORDEM DO DIA: o professor Marcelo Reyes solicitou a inclusão de pauta: parecer final da

19

comissão de estágio probatório do professor Thiago Ferreira Covões. Aprovado por

20

unanimidade. Em seguida, a secretária executiva Elaine Konno apresentou a ata da oitava

21

sessão ordinária realizada em 25 de setembro de 2019. Foi deliberada a retirada das linhas 37

22

e 38 em razão da duplicidade da frase. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, a

23

professora Priscila Benitez apresentou o convênio com remuneração, cujas docentes

24

demandantes são: professoras Priscila Benitez e Vivilí Maria Silva Gomes. Projeto: “Serviço1
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Escola em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao Autismo e/ou Deficiência

26

Intelectual”. Sem destaques, o mérito do convênio foi aprovado com uma abstenção. Logo

27

após, o professor Marcelo Reyes solicitou apreciação do parecer final da comissão de estágio

28

probatório do professor Thiago Ferreira Covões. O item foi colocado em votação e aprovado

29

por unanimidade. Encerrados os itens constantes da Ordem do dia, foi iniciada a discussão dos

30

assuntos constantes do EXPEDIENTE. O professor Marcelo Reyes solicitou a inclusão de

31

item na pauta: a) abertura de edital para processo seletivo na área de Educação Inclusiva; b)

32

abertura de edital para processo seletivo na área de Organização de Sistemas Computacionais;

33

c) abertura de edital para processo seletivo na área de Cognição. Aprovado por unanimidade.

34

Em seguida, a professora Maria de Lourdes solicitou a inversão de pauta para que o item

35

cinco fosse o primeiro a ser discutido. Sem manifestações, aprovado por unanimidade.

36

Destarte, o professor Marcus Antonio Mendonça Marrocos apresentou a carga didática de

37

docentes na pós-graduação em Matemática. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por

38

unanimidade que os créditos ministrados pelo professor Igor Leite Freire no Programa de Pós-

39

Graduação em Matemática durante o ano de 2019, que excederam o limite de vinte e cinco

40

por cento em créditos de extensão e pós-graduação no biênio 2019/2020, sejam contabilizados

41

em sua carga didática anual. A coordenação da pós em matemática se comprometeu a cumprir

42

as regras da resolução que regulamenta a alocação de disciplinas. Posteriormente o professor

43

Marcelo Reyes esclareceu que cada uma das plenárias - Bacharelado em Matemática,

44

Bacharelado em Computação e Bacharelado em Neurociência - cedeu uma vaga de docente

45

(totalizando três vagas) para uma possível nova área deste Centro. Diante disso, solicitou a

46

abertura de concurso público para cargo efetivo de professor adjunto na área de estatística

47

com essas três vagas. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em

48

votação e aprovado por unanimidade com o compromisso de que no grupo responsável por

49

definir a subárea tenha, no mínimo, um docente de cada área que cedeu a vaga. Para finalizar

50

o assunto, o presidente informou que na planilha de vagas do CMCC será retirada uma vaga

51

de cada curso e será inserida uma nova área. Logo após, a professora Erika Alejandra Rada
2
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Mora requereu a expansão de uma vaga do edital 127/2018. Área: Matemática, subárea:

53

Análise, Álgebra, Geometria-Topologia, Probabilidade. Promovido à Ordem do Dia.

54

Aprovado por unanimidade, para ser analisado na comissão de vagas, na condição de que o

55

próximo classificado, da área de Análise, desfalcada atualmente, possa ser rapidamente

56

contratado. Caso não seja possível, o professor Daniel sugeriu - e os conselheiros acataram -

57

que será aberto concurso na área de matemática pura e que esta abertura será comunicada ao

58

conselho se concretizada. Seguidamente a professora Erika Alejandra Rada Mora solicitou a

59

abertura de processo seletivo para professor visitante da área de Matemática Aplicada.

60

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

61

por unanimidade. Em seguida o professor Harlen Costa Batagelo requereu abertura de

62

processo seletivo para professor visitante da área de Organização de Sistemas

63

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

64

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

65

abertura de processo seletivo para professor visitante da área de Educação Especial e

66

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

67

aprovado por unanimidade. Em seguida o professor Marcelo Reyes demandou a abertura de

68

processo seletivo para professor visitante da área de Cognição. Promovido à Ordem do Dia.

69

Sem manifestações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Logo após,

70

professor Marcelo Reyes requereu a abertura de processo seletivo para professor visitante da

71

área de estatística. Promovido à Ordem do Dia. Sem manifestações, o item foi colocado em

72

votação e aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor Daniel Miranda solicitou

73

que a sala 811 do bloco B seja convertida de sala de transição para gabinete de docente. Foi

74

deliberado que será apresentada uma proposta para a utilização do espaço. Por fim, a

75

secretária Elaine Konno solicitou a apreciação do calendário de reuniões deste Conselho para

76

o próximo ano. Foi deliberado alterar a data da reunião de maio do dia treze para o dia seis.

77

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

78

Concluídos os assuntos constantes da pauta, o Presidente da Mesa agradeceu a colaboração
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dos presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e um minutos. Assim, para

80

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

ELAINE KONNO ROCHA
Secretária Executiva

MARCELO BUSSOTTI REYES
Presidente
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