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Ata da nona sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte, iniciada às catorze
horas e seis minutos do dia nove de dezembro de dois mil e vinte, em 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, Mariana Rodrigues da Silveira, Bóris Marin, Cristian Favio Coletti, Edson
Pinheiro Pimentel, Carla Negri Lintzmayer, Rodrigo Pavão e Thiago Ferreira Covões; e
do professores convidados: André Mascioli Cravo, Bruno Augusto Dorta Marques,
Cláudio Nogueira de Meneses, Flávio Eduardo Aoki Horita, Raquel Vecchio Fornari.
Ausência injustificada do professor Maurício Firmino Silva Lima e da técnica
administrativa Renata de Sales Rodrigues. O professor Marcelo Reyes iniciou a reunião
com os INFORMES: I. O professor Marcelo Reyes apresentou o professor Bruno
Augusto Dorta Marques, da área da Ciência da Computação, que ingressou no dia
primeiro de dezembro. II. O professor Marcelo Reyes informou que a próxima reunião
do ConCMCC acontecerá no dia 10 de fevereiro de 2021. O recebimento de itens para a
pauta será até o dia 1º de fevereiro de 2021 e a convocação será enviada até o dia 4 de
fevereiro de 2021. Em razão de um possível acordo entre os Centros para que as sessões
dos Conselhos sejam em uma mesma data, o calendário dos encontros de 2021 será
votado na próxima reunião. III. O professor Marcelo Reyes informou que desde
primeiro de dezembro de 2020 a coordenação do Bacharelado em Ciência da
Computação é composta pelos professores: Jerônimo Cordoni Pellegrini e Saul de
Castro Leite, respectivamente coordenador e vice-coordenador. IV. O professor
Marcelo Reyes comunicou que recentemente foram publicadas pelo Ministério da
Educação portarias acerca do retorno das atividades presenciais. Entretanto, a Reitoria
informou em nota e reiterou em reunião que o retorno das atividades presenciais será de
acordo com o plano de retomadas deliberado pelo ConsUni e que as aulas do Q1.2021
serão no formato remoto. V. O professor Marcelo Reyes comunicou que, em artigo
recentemente publicado em PLoS Biology, foi estabelecida uma relação de cem mil
cientistas que atuam em vários campos do conhecimento. Nessa lista foram
contemplados 10 docentes da UFABC, sendo que a metade é do CMCC. São os
professores: Alexander Zhidenko, Ivan Kaygorodov, Celso Nishi, Dmitri Vassilevich e
Roldão da Rocha. A direção do CMCC parabenizou esses docentes pelo
reconhecimento internacional. VI. O professor Raphael de Camargo informou que os
docentes ministraram em média 14 créditos durante o ano de 2020. Para o ano de 2021
espera-se uma média de 22 créditos por docente, atendendo assim à resolução ConsUni
nº183 e a carga horária mínima de aulas prevista na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional). Sem informes dos Conselheiros, iniciamos a discussão dos
assuntos constantes na ORDEM DO DIA. A secretária executiva Elaine Konno
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solicitou a apreciação da ata da sessão ordinária realizada em 11 de novembro de 2020.
Aprovada com duas abstenções. 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
presidente apresentou o parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor
Alexandre Donizeti Alves pertinente ao primeiro período; parecer da Comissão de
Estágio Probatório do professor Majid Forghani Elahabad pertinente ao segundo
período; parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Rodrigo Pavão
pertinente ao terceiro período. Colocado em votação, todos os pareceres foram
aprovados por unanimidade, todavia o professor Rodrigo Pavão declarou abstenção para
o parecer do próprio estágio probatório. Posteriormente, o professor Cláudio Nogueira
de Meneses relatou acerca da sua participação em um convênio com remuneração.
Projeto: “Monitoramento de dispositivos de usinagem para otimização da condição de
uso”, cujo mérito fora aprovado anteriormente pelo ConCECS (Conselho do Centro de
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas). Aprovado por unanimidade. Em
seguida, a professora Ana Lígia Scott solicitou apreciação do mérito do convênio sem
remuneração, o qual ficará sob a coordenação dela. Projeto: “Busca por compostos
adjuvantes para terapêutica da Covid-19: Drug repurposing e prospecção de compostos
com potenciais propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras e antivirais”.
Aprovado por unanimidade. Posteriormente a professora Mariana Rodrigues da Silveira
relatou acerca de alterações em ementas e criação de disciplinas do Bacharelado em
Neurociência. Aprovado por unanimidade com o compromisso da coordenação de
corrigir a tradução para o inglês do nome de algumas disciplinas: membranes
biophysics, scientific reporting e neural bases of motricity. A coordenação se
comprometeu a obter o parecer do BCT (Bacharelado em Ciência e Tecnologia) e do
Bacharelado em Ciências Biológicas, sobre a alteração das disciplinas que são
obrigatórias nesses cursos, antes de ser votado este assunto na CG (Comissão de
Graduação). Logo após, o professor André Mascioli Cravo solicitou a extensão de prazo
do projeto do convênio com remuneração, o qual ficará sob a coordenação dele e cujo
mérito fora anteriormente aprovado por este Conselho. Projeto: “Mecanismos locais de
processamento temporal no cérebro humano.” Aprovado por unanimidade. Encerrados
os itens constantes na Ordem do Dia, iniciamos a discussão dos assuntos constantes do
EXPEDIENTE. A professora Ana Lígia Scott relatou acerca da sua solicitação de
afastamento para pesquisa no exterior, cujo período será 01/05/2021 a 30/04/2023. A
solicitação foi promovida para a Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade, sob a
condição de confirmação do financiamento. Posteriormente o professor Flávio Eduardo
Aoki Horita apresentou a solicitação dele para licença sem remuneração. A solicitação
foi promovida para a Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade. Por fim, o professor
Marcelo Reyes apresentou o relatório de atividades do professor visitante Ilya
Gorshkov, em razão do término do contrato. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado
por unanimidade. Encerrados os itens constantes do Expediente, o Presidente da Mesa
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agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e
sete minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei
a presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva

Marcelo Bussotti Reyes
Presidente

