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Ata da sexta sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte, iniciada às catorze
horas e oito minutos do dia vinte e três de setembro 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: Ana
Lígia Scott, Bóris Marin, Cristian Favio Coletti, Edson Pinheiro Pimentel, Maria de
Lourdes Merlini Giuliani, Maurício Firmino Silva Lima, Rodrigo Pavão e Thiago
Ferreira Covões; da representante dos técnicos administrativos: a servidora Renata de
Sales Rodrigues; e dos professores convidados: André Mascioli Cravo, José Vanterler
da Costa Souza, Mara Silvia Pasian, Raquel Vecchio Fornari, Rogério Teixeira
Cavalcanti, Ronaldo Cristiano Prati, Sara Dias Cardell e Vera Paschon. O professor
Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. O professor Marcelo Reyes
manifestou o seu pesar em razão do falecimento de mais de 138 mil vítimas do covid-19
(doença causada pelo SARS-CoV-2). II. O professor Marcelo Reyes informou que no
dia vinte e dois de setembro aconteceu a sessão conjunta do ConsUni (Conselho
Universitário) e ConsEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) na qual iniciou-se
a discussão acerca do plano para o retorno das atividades presenciais. III. A secretária
executiva Elaine Konno agradeceu à Seção de Ingresso e Movimentação de Pessoal
(SIMP/SUGEPE) pelo empenho em contratar os professores visitantes para lecionarem
no Quadrimestre Suplementar. Essa servidora também agradeceu a dedicação da
Comissão de Revalidação de Diplomas: Cristian Favio Coletti, Márcio Fabiano da Silva
e Zhanna Gennadyevna Kuznetsova. Ao final, o professor Marcelo Reyes corroborou os
agradecimentos. IV. O professor Marcelo Reyes apresentou a declaração da atividade
esporádica da professora Maria Teresa Carthery-Goulart, palestra: “Neurociência do
Desenvolvimento da Linguagem", oferecida pelo Centro de Musicoterapia Benezon –
Brasil. Antes do próximo informe, o professor Marcelo Reyes deu as boas-vindas aos
professores ingressantes que entraram na sessão naquele momento: José Vanterler da
Costa Souza, Mara Silvia Pasian, Rogério Teixeira Cavalcanti, Sara Dias Cardell e Vera
Paschon. Em razão de não conseguirmos fazer a ambientação presencialmente, os
professores foram convidados para se apresentarem ao Conselho. Cada docente
ingressante falou brevemente sobre sua área de atuação. V. O professor Marcelo Reyes
elencou os relatórios de 2019 dos docentes que realizaram atividades esporádicas. VI. O
professor Marcelo Reyes informou que o professor Daniel Dantas desistiu da nomeação
na UFABC. Sem informes dos Conselheiros, iniciamos a discussão dos assuntos
constantes na ORDEM DO DIA. A secretária executiva Elaine Konno solicitou a
apreciação da ata da quinta sessão ordinária realizada em doze de agosto de dois mil e
vinte. Aprovada por unanimidade. Em seguida, o professor Marcelo Reyes propôs a
apreciação em bloco dos estágios probatórios dos docentes, com a possibilidade de
pedidos de destaques, encaminhamento que foi acatado. Sem pedidos de destaques. O
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presidente apresentou o parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Carla
Negri Lintzmayer pertinente ao terceiro período. A secretária executiva Elaine Konno
agradeceu a dedicação dessa docente em revisar as atas deste Conselho; parecer da
Comissão de Estágio Probatório do professor Denis Gustavo Fantinato pertinente ao
terceiro período; e parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor João
Marcelo Borovina Josko pertinente ao terceiro período. Colocado em votação, todos os
pareceres foram aprovados por unanimidade. Em seguida, o professor Ronaldo Prati
relatou o termo aditivo ao acordo de cooperação técnica com remuneração. Professores:
Carlos Alberto Kamienski e Ronaldo Cristiano Prati. Projeto: “Smart Water
Management Platform (SWAMP)". Colocado em votação. Aprovado por unanimidade.
Posteriormente a professora Ana Lígia Scott relatou a minuta da revisão do Projeto
Pedagógico de Curso do Bacharelado em Neurociência. O professor Marcelo Reyes
agradeceu o trabalho das professoras Ana Lígia e Raquel. O professor Edson Pimentel
apresentou sugestões relativas à contabilização dos créditos de extensão. A
coordenadora Raquel Fornari acolheu as recomendações de todos os conselheiros. O
item retornará para deliberação. Encerrados os itens constantes na Ordem do Dia,
iniciamos a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O professor André
Cravo mostrou o Plano Anual de Aplicação da Reserva Técnica para Infraestrutura
Institucional de Pesquisa 2020 (referente aos projetos aprovados em 2019). Promovido
para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo
Reyes explanou acerca do ad referendum da designação pro tempore do vicecoordenador do Bacharelado em Neurociência (BNC): professor Rodrigo Pavão. Aquele
presidente agradeceu o professor Rodrigo por aceitar o cargo. A professora Raquel
informou que o assunto foi aprovado na plenária e colegiado do BNC. Promovido para
Ordem do Dia. Aprovado com abstenção do conselheiro Rodrigo Pavão. Em seguida o
professor Marcelo Reyes apresentou a solicitação de prorrogação do contrato de
trabalho da professora visitante Paula Andrea Cadavid Salazar. Promovido para Ordem
do Dia. Aprovado por unanimidade. Logo após, o professor Maurício Lima relatou
sobre a minuta de resolução acerca de afastamentos superiores a cinquenta e nove dias.
O relator acolheu diversas das sugestões dos conselheiros. Foi solicitada a alteração da
minuta e será designado um relator para que o item seja discutido na próxima reunião.
Posteriormente o professor Marcelo Reyes mostrou a minuta da portaria de designação
da Comissão Estratégica Permanente de Desenvolvimento de Software do CMCC
(CDS-CMCC), a qual sugeria os professores Emílio de Camargo Francesquini, Flávio
Eduardo Aoki Horita e Thiago Ferreira Covões, com a presidência desse último. O
presidente explicou que a minuta consistia somente em uma sugestão, pois a indicação
da composição é prerrogativa do Conselho, que tem liberdade para alterar todos os
nomes. Não houve sugestões de outros nomes e o item foi promovido para Ordem do
Dia. Aprovado com uma abstenção. Para os últimos itens da pauta, o professor Marcelo
Reyes propôs a apreciação em bloco dos relatórios de atividades em razão do término
do contrato. Aprovado por unanimidade. Destarte, o presidente apresentou o relatório de
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atividades da professora visitante Ana Cláudia da Silva Moreira; e o relatório de
atividades do professor visitante Volodymyr Tesko. Sem destaques. Promovido para
Ordem do Dia. Ambos foram aprovados 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 quarenta minutos. Assim, para constar, eu,
Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva

Raphael Yokoingawa de Camargo
Presidente em exercício

