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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2020/CONCMCC

Ata da primeira sessão extraordinária  do ConCMCC de dois mil e vinte,  iniciada às
catorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de julho 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; e dos coordenadores de curso: Maurício Richartz e
Erika Alejandra Rada Mora do Bacharelado em Matemática; Harlen Costa Batagelo do
Bacharelado em Ciência da Computação; Raquel Vecchio Fornari do Bacharelado em
Neurociência; Vinícius Pazuch da Licenciatura em Matemática. Ausência injustificada
da representante dos técnicos administrativos: a servidora Renata de Sales Rodrigues. O
professor Marcelo Reyes iniciou a reunião com a explanação do processo para redigir e
deliberar, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), a resolução acerca
do  quadrimestre  suplementar.  Em seguida,  o  professor  Marcelo  Reyes  agradeceu  o
trabalho árduo dos coordenadores de curso e passou a palavra para o professor Maurício
Richartz,  que  apresentou  a  alocação  didática  do  Bacharelado  em Matemática.  Esse
professor também informou que, para a escolha das disciplinas a serem oferecidas, os
alunos e docentes da plenária do curso foram consultados. Por fim, ele ressaltou que a
alocação havia sido aprovada pela devida plenária. Colocada em votação, a alocação
didática foi aprovada por unanimidade. O professor Edson Pimentel relembrou que a
alocação aprovada ainda pode ser alterada pelos coordenadores, caso necessário. Nesse
sentido, não houve manifestação contrária dos conselheiros. O professor Marcelo Reyes
complementou que, com o ingresso dos professores visitantes, talvez haja a abertura de
novas  turmas  ou  a  substituição  de  docentes  alocados  neste  momento,  por  isso  era
pertinente a sugestão do professor Edson. Posteriormente, o professor Harlen Batagelo
iniciou com a informação de que, para a escolha das disciplinas a serem oferecidas, os
alunos  e  docentes  da  plenária  do  Bacharelado  em  Ciência  da  Computação  foram
consultados. Por fim, ressaltou que a alocação didática havia sido aprovada pela devida
plenária. O professor Marcelo Reyes informou que houve demanda da pós-graduação
em Ciência da Computação em relação a uma docente que pode vir a extrapolar os vinte
e cinco  por  cento  dos créditos  e  solicitou que,  na atual  situação de  pandemia,  este
Conselho  seja  leniente  com  esses  pedidos.  Nesse  sentido  não  houve  manifestação
contrária dos conselheiros. Colocada em votação, a alocação didática foi aprovada por
unanimidade. Ao final, o professor Harlen Batagelo agradeceu o trabalho da professora
Denise Goya quem organizou a alocação, visto que ele estava em férias. Em seguida a
professora  Raquel  Fornari  apresentou  a  alocação  didática  do  Bacharelado  em
Neurociência. Ela ressaltou que os alunos e docentes da plenária do Bacharelado foram
consultados. Colocada em votação, a alocação didática foi aprovada por unanimidade.
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Por último, o professor Vinícius Pazuch mostrou a alocação didática da Licenciatura em
Matemática. Ele enfatizou que os alunos e docentes da plenária da Licenciatura foram
consultados. Colocada em votação, a alocação didática foi aprovada por unanimidade.
Encerrada  a  discussão  do  assunto  da  reunião  extraordinária,  o  Presidente  da  Mesa
agradeceu a colaboração dos presentes, enfatizou o agradecimento aos coordenadores e
vice-coordenadores de curso e encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e quatro
minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei a
presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva

 

 
Marcelo Bussotti Reyes

Presidente
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