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Ata da quinta sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte, iniciada às catorze
horas e quatro minutos do dia doze de agosto de dois mil e vinte, sessão realizada por
videoconferência. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Bussotti
Reyes, assessorado pelo vice-presidente professor Raphael Yokoingawa de Camargo,
com a presença dos representantes dos servidores docentes do Centro: Bóris Marin,
Daniel Miranda Machado, Edson Pinheiro Pimentel, Maria de Lourdes Merlini Giuliani,
Maurício Firmino Silva Lima, Rodrigo Pavão e Vladimir Emiliano Moreira Rocha; da
representante dos técnicos administrativos: a servidora Renata de Sales Rodrigues. E
dos professores convidados: André Luiz Brandão, André Mascioli Cravo, Luciana
Pereira e Raquel Vecchio Fornari. Ausência justificada da professora Ana Lígia Scott. O
professor Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. O professor Raphael
Camargo explanou acerca das solicitações de matrículas dos discentes no Quadrimestre
Suplementar. O professor Marcelo Reyes informou que a alocação didática apresentada
na última reunião sofrerá algumas alterações, visto que o objetivo é otimizar a oferta de
vagas. II. O professor Marcelo Reyes informou que, caso não haja atrasos com a
documentação, os novos professores visitantes ingressarão na primeira semana de
setembro. III. O professor Marcelo Reyes informou que há uma sinalização de que pode
haver um corte significativo no orçamento da UFABC para 2021. IV. O professor
Raphael Camargo informou que o professor Daniel Dantas ingressou no CMCC na
primeira semana de agosto. V. O professor Marcelo Reyes informou que não há
previsão para a retomada das provas presenciais dos concursos, por isso o edital de
estatística está sendo prorrogado automaticamente sem consulta ao CMCC. Sem
informes dos Conselheiros, iniciamos a discussão dos assuntos constantes da ORDEM
DO DIA. A secretária executiva Elaine Konno solicitou a apreciação da ata da quarta
sessão ordinária realizada em oito de julho de dois mil e vinte. Aprovada com uma
abstenção. Em seguida, o professor Marcelo Reyes propôs a apreciação em bloco dos
estágios probatórios com a possibilidade de pedidos de destaques. Aprovado por
unanimidade. O presidente explicou que o segundo e o terceiro pareceres foram votados
em sessões subsequentes em razão dos atrasos gerados pela pandemia. A secretária
executiva Elaine Konno informou que a reitoria ainda não se manifestou se as análises
dos relatórios devem ser baseadas na resolução ConsUni (Conselho Universitário)
número 22 ou número 199, já que não há um fluxo definido para essa última normativa.
Ela enfatizou que essa indefinição também gerou atrasos na entrega dos pareceres e que
os Centros continuam usando a antiga resolução. Logo após, o professor Marcelo Reyes
apresentou o parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Carlo Kleber da
Silva Rodrigues pertinente ao terceiro período; parecer da Comissão de Estágio
Probatório do professor Emílio de Camargo Francesquini pertinente ao terceiro período;
parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Flávio Eduardo Aoki Horita
pertinente ao terceiro período; parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor
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Paulo Henrique Pisani pertinente ao terceiro período. Colocado em votação, todos os
pareceres foram aprovados por unanimidade. Em seguida, os professores Raphael
Yokoingawa de Camargo e André Mascioli Cravo explanaram acerca do convênio com
remuneração: a) projeto: “Detecção de Padrões Emocionais de Sinais Neurais, Padrões
Faciais e Rastreamento Ocular em Testes de Conceito de Propagandas”. Posteriormente
o professor André Mascioli Cravo explanou sobre o: b) projeto: Avaliação de níveis
atencionais e sua modulação. O professor Raphael ausentou-se da reunião para a
votação. Sem destaques, os dois convênios com remuneração foram colocados em
votação e aprovados com uma abstenção. Logo após, os professores André Brandão e
Luciana Pereira (docente de outro Centro e coordenadora do projeto) explicaram acerca
da aprovação do ad referendum da participação de docentes no convênio sem
remuneração. Professores: Priscila Benitez e André Luiz Brandão; projeto: “O uso da
telessaúde em escolas para promover o bem-estar dos estudantes: um experimento de
saúde digital no município de Santo André”. Sem destaques, foi colocada em votação a
aprovação do ad referendum, cujo mérito do projeto fora aprovado pelo Conselho do
CECS (Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas). Aprovada por
unanimidade. Em seguida, a secretária executiva Elaine Konno apresentou ata da sessão
extraordinária realizada em vinte e dois de julho de dois mil e vinte. Aprovada com uma
abstenção. Encerrados os itens constantes da Ordem do Dia e iniciamos a discussão dos
assuntos constantes do EXPEDIENTE. Logo após, a professora Raquel Vecchio
Fornari apresentou a minuta do Projeto Pedagógico de Curso do Bacharelado em
Neurociência. Após arguição dos Conselheiros, essa vice-coordenadora analisará as
sugestões dos conselheiros e enviará uma nova minuta do projeto para que seja
designado um relator. Posteriormente o professor Marcelo Reyes apresentou o relatório
de atividades pertinente ao afastamento para pesquisa da professora Ana Lígia Scott.
Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o professor
Rodrigo Pavão relatou acerca da minuta da resolução a qual criará a Comissão
Estratégica Permanente de Desenvolvimento de Software do CMCC (CDS-CMCC).
Após consenso entre os conselheiros acerca das sugestões do relator e a minuta
apresentada, foram deliberadas as alterações: a) artigo primeiro: Criar a Comissão
Estratégica de Desenvolvimento de Software do Centro de Matemática, Computação e
Cognição, doravante denominada CDS-CMCC; b) artigo segundo, parágrafo segundo:
Todos os membros serão indicados pelo Conselho do CMCC; c) artigo segundo,
parágrafo terceiro: O mandato dos membros do CDS-CMCC será de dois anos, sendo
permitidas reconduções; d) artigo terceiro, inciso segundo: realizar o desenvolvimento
de softwares atendendo às demandas do centro e seguindo os planos elaborados; e)
artigo terceiro, inciso quinto: fomentar a participação de discentes, em especial do
Bacharelado em Ciência da Computação, e de técnicos administrativos no
desenvolvimento de softwares para o centro. Promovida à Ordem do Dia. Aprovada por
unanimidade. Por fim, o professor Marcelo Reyes apresentou os indicados para a
comissão permanente para análise de estágio probatório: professores titulares: Thomas
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Logan Ritchie (presidente), Itana Stiubiener e Virgínia Cardia Cardoso; professor
suplente: Alexandre Hiroaki Kihara. Promovido à Ordem do Dia. Aprovada por
unanimidade. Encerrados os itens constantes do Expediente, o Presidente da Mesa
agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezessete horas e seis
minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a
presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva

Marcelo Bussotti Reyes
Presidente

