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Ata da sétima sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte, iniciada às catorze
horas e sete minutos do dia catorze de outubro de dois mil e vinte, sessão realizada por
videoconferência. Em razão das férias do professor Marcelo Bussotti Reyes, a reunião
foi convocada e presidida 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, Carla Negri Lintzmayer,
Maurício Firmino Silva Lima, Rodrigo Pavão e Thiago Ferreira Covões; e dos
professores convidados: André Mascioli Cravo, Cláudia Correa de Andrade Oliveira,
Cristiane Otero Reis Salum, Katerina Lukasova, Maurício Richartz, Priscila Leal da
Silva e Raquel Vecchio Fornari. Ausência justificada da servidora Renata de Sales
Rodrigues e do servidor Candido Tiepo Júnior. O professor Raphael de Camargo iniciou
a reunião com os INFORMES: I. Planejamento da alocação didática para o Q1.2021 na
modalidade remota, em virtude das incertezas acerca do retorno das atividades
presenciais. O calendário e regras para o Q1.2021 ainda não foram aprovados no
ConsEPE e, caso ocorram alterações, faremos os ajustes necessários. II. Reunião
extraordinária do ConCMCC no 21 de outubro de 2020. A reunião está agendada para
apreciar a alocação didática do Q1.2021. O professor Raphael de Camargo ressaltou que
houve pouco tempo para o planejamento da alocação e por isso será necessária uma
sessão extraordinária. Sem informes dos Conselheiros, iniciamos a discussão dos
assuntos constantes na ORDEM DO DIA. A secretária executiva Elaine Konno
apresentou a ata da sexta sessão ordinária realizada em vinte e três de setembro de dois
mil e vinte. Aprovada com uma abstenção. Em seguida, o professor Raphael de
Camargo 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 presidente apresentou o parecer da Comissão de Estágio Probatório da
professora Dahisy Valadão de Souza Lima pertinente ao primeiro período; parecer da
Comissão de Estágio Probatório do professor Maycon Sambinelli pertinente ao primeiro
período; parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Priscila Leal da Silva
pertinente ao primeiro período; parecer da Comissão de Estágio Probatório da
professora Hengameh Raeisidehkordi pertinente ao primeiro período; parecer da
Comissão de Estágio Probatório do professor Nail Khusnutdinov pertinente ao segundo
período; parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Vladimir Emiliano
Moreira Rocha pertinente ao terceiro período; parecer da Comissão de Estágio
Probatório do professor Rodrigo Pavão pertinente ao segundo período; parecer da
Comissão de Estágio Probatório da professora Silvia Honda Takada pertinente ao
terceiro período. Colocado em votação, todos os pareceres foram aprovados. A
professora Carla Negri declarou abstenção para os pareceres dos professores Maycon e
Vladimir. O professor Rodrigo Pavão declarou abstenção para o parecer do próprio
estágio probatório. Em seguida, o professor Raphael de Camargo e André Cravo
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apresentaram a alteração do projeto: “Detecção de Padrões Emocionais de Sinais
Neurais, Padrões Faciais e Rastreamento Ocular em Testes de Conceito de
Propagandas”. Atividade remunerada a qual envolverá os professores: André Mascioli
Cravo e Raphael Yokoingawa de Camargo. Para essa votação, o presidente em exercício
retirou-se da sessão e o professor Cristian -- escolhido consoante regras do regimento
deste Conselho -- conduziu o pleito. Aprovado com a condição de corrigir o nome do
professor Raphael no plano de trabalho desse docente e os valores a serem recebidos no
plano de trabalho do professor André Cravo. Posteriormente a professora Cristiane
Salum relatou a apreciação do ad referendum do convênio com remuneração.
Professoras envolvidas: Cristiane Otero Reis Salum (com remuneração); Katerina
Lukasova e Maria Tereza Carthery-Goulart (sem remuneração). Projeto: “Estudo e
avaliação do impacto do Programa Criança Feliz (PCF) – Fase 3”. O professor Raphael
de Camargo destacou que o mérito desse projeto fora aprovado por este Conselho, e que
o ad-referendum para a fase 3 foi feito em virtude dos prazos apertados para a liberação
de recursos pelo governo federal. Aprovado por unanimidade. Em razão da professora
Ana Lígia estar em aula no momento da relatoria do próximo item, houve a inversão de
pauta. Assim, o professor Cristian Coletti apresentou a minuta de resolução acerca de
afastamentos superiores a 59 dias. Após consenso entre os conselheiros, a resolução terá
as seguintes alterações: a) inserção de um artigo: “Artigo 4º Para afastamentos com
duração superior ou igual a 180 dias, o solicitante poderá requerer liberação do
cumprimento de carga didática proporcional ao período de afastamento”; b) nova
redação do Artigo 5º, “declaração do solicitante indicando a previsão do saldo de sua
carga didática quando do início do afastamento. Em caso do docente estar com débito
superior a 1/3 (um terço) da carga didática do ano anterior ao do afastamento solicitado
caberá ao conselho de centro analisar a viabilidade do afastamento.”; c) exclusão do
item “Declaração do solicitante indicando o período e duração do seu último
afastamento enquadrado nesta resolução.”; d) nova redação do Artigo 6º, “Pedidos de
afastamento que não contam com financiamento de órgãos de fomento ou equivalente
serão submetidos a pareceres externos ao CMCC para atestar a excelência do projeto.”;
e) Artigo 7º, exclusão do item: “Maior pontuação obtida nos últimos dois anos de
efetivo exercício na UFABC antecedentes à data de solicitação pela resolução vigente
da CPPD na data do pedido.”. Aprovado por unanimidade. Seguidamente a professora
Ana Lígia apresentou a relatoria acerca da revisão do Projeto Pedagógico de Curso do
Bacharelado em Neurociência, com sugestões que foram acatadas pela coordenadora
Raquel Fornari e pelos conselheiros. Aprovado por unanimidade. Encerrados os itens
constantes na Ordem do Dia, iniciamos a discussão dos assuntos constantes do
EXPEDIENTE. A solicitação de prorrogação de afastamento para pesquisa no exterior
da professora Cláudia Correa de Andrade Oliveira foi apresentada pela solicitante. O
coordenador Maurício Richartz explanou acerca da relevância dos afastamentos e da
incerteza sobre como será a alocação didática em 2021. A solicitação foi promovida
para Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade com a condição de que o afastamento
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seja até 30/01/2022. Seguidamente a solicitação de afastamento para pesquisa no
exterior da professora Priscila Leal da Silva também fora apresentada pela demandante.
A docente explicou ainda que não tinha a confirmação oficial do financiamento pela
Royal Society. Promovida para Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade, sob a
condição de confirmação do financiamento. Em seguida a solicitação de afastamento
para pesquisa no exterior da professora Katerina Lukasova foi apresentada pela
demandante. Promovida para Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade sob a premissa
de que não haverá dispensa didática. Por fim, o professor Raphael de Camargo mostrou
o relatório de atividades da professora visitante Natália Emelianova, em razão do
término do contrato. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado 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 quinze 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

