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ATA Nº 01/2021/CONCMCC
Ata da primeira sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte e um, iniciada às
catorze horas e oito minutos do dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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:  Bóris  Marin,  Cristian  Favio  Coletti,  Edson  Pinheiro  Pimentel,  Maria  de
Lourdes Merlini Giuliani, Celso Chikahiro Nishi, Rodrigo Pavão e Vladmir Emiliano
Moreira Rocha; da representante dos técnicos administrativos: a servidora Renata de
Sales Rodrigues; e dos convidados:  o discente Edson Eidi Hossotani; os professores
Cristiane  Maria  Sato,  Anderson  Carlos  Oliveira  Motta,  Emílio  de  Camargo
Francesquini, Elizabeth Teodorov, João Ricardo Sato e Francisco José Gozzi. Ausência
injustificada  da  professora  Ana  Lígia  Scott.  O  professor  Marcelo  Reyes  iniciou  a
reunião  com  os  INFORMES: I.  Medalha  de  Ouro  na  Olimpíada  Brasileira  de
Informática.  Congratulações  ao  aluno  Edson  Eidi  Hossotani  pela  conquista  e  à
professora  Cristiane  Maria  Sato  pela  organização.  II.  As  aulas  do  Q2.2021  serão
oferecidas de maneira remota;  III.  Orçamento para 2021. A LOA (Lei Orçamentária
Anual) ainda não foi aprovada, todavia o que está sinalizado no PLOA (Projeto de Lei
Orçamentária Anual) é que 43,7% do orçamento será liberado após a sanção da LOA e
56,3% dependerá da aprovação do congresso.  IV.  Boas-vindas ao professor Anderson
Carlos  Oliveira  Motta que  ingressou  no  processo  seletivo  do  edital  da  área  de
Estatística.  V. A reitoria designou um novo GT de estatística, o qual será responsável
pela construção de um projeto pedagógico para um curso de Bacharelado em Estatística.
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 nona sessão ordinária realizada em 9 de dezembro 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.  Durante  essa  discussão,  o  conselheiro  Bóris  se
ausentou da sessão, em razão do seu parecer do estágio probatório estar sob apreciação.
Sem pedidos de destaques. O presidente apresentou o parecer    da Comissão de Estágio  
Probatório do professor Alan Maciel da Silva pertinente ao segundo período; parecer da
Comissão de Estágio Probatório do professor Igor Ambo Ferra pertinente ao segundo
período; parecer  da  Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Ícaro  Gonçalves
pertinente ao segundo período; parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor
Boris Marin pertinente ao terceiro período. Colocado em votação, todos os pareceres
foram  aprovados  com  abstenção  do  conselheiro  Bóris  Marin.  Posteriormente  a
p  rofessora  Elizabeth  Teodorov  relatou  acerca  da     apreciação  do   ad  referendum   da  
aprovação  da  participação  dela  em convênio  com remuneração. Projeto:  "Atividade
antimicrobiana em poli (cloreto de vinila) (PVC) por aplicação de Ag: Corrimão e Bate
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Macas hospitalares não contaminantes e Funcionalização de Fibras Poliméricas". Mérito
do  projeto  aprovado  no  Conselho  do  CECS  (Centro  de  Engenharia,  Modelagem  e
Ciências Sociais Aplicadas). Essa professora ressaltou que no final do projeto a UFABC
receberá equipamentos no valor total de trezentos mil reais, os quais serão utilizados
para  pesquisas.  Aprovado  por  unanimidade.  Em  seguida,  o  professor  Emílio  de
Camargo  Francesquini  discursou  sobre  a  participação  dele  em  atividade  externa
remunerada.  Projeto:  "Paralelização  de  Problemas  de  Geofísica  em  Clusters
Heterogêneos  CPU-GPU  na  Nuvem".  Aprovado  por  unanimidade.  Logo  após,  o
professor  João  Ricardo  Sato  apresentou  o  acordo  de  cooperação  sem remuneração.
Projeto: "Using Neurofind to make individualised inferences in first episode psychosis:
feasibility,  acceptability  and  clinical  utility  in  a  real-world  setting". Aprovado  por
unanimidade. Ao final dessa votação, o professor João Sato pediu a reflexão para que as
solicitações de parcerias sem remuneração tramitassem de forma mais ágil, em razão de
que talvez ele não consiga participar do projeto por não haver tempo hábil para análise e
assinatura de todos os setores  envolvidos na UFABC. A secretária  executiva Elaine
Konno pediu a palavra para a representante dos técnicos administrativos e reforçou a
importância de que os processos  sem remuneração sejam simplificados.  O professor
Edson Pimentel sugeriu à direção que verifique com a reitoria a possibilidade de agilizar
esses processos. A servidora Renata Sales informou que a CPCo (Comissão Permanente
de Convênios) está discutindo a minuta de uma resolução sobre parcerias, por isso este é
o momento ideal de rever os procedimentos.  Encerrados os itens constantes na Ordem
do Dia, iniciamos a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O professor
João Ricardo Sato relatou a  a  preciação do    ad referendum   da aprovação da Banca do  
Processo  Seletivo,  edital  084/2020  para  o  Núcleo  Estratégico  de  Pesquisa
Interdisciplinar em Neurociência Aplicada. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado
por  unanimidade.  Em  seguida,  o  professor  Marcelo  Bussotti  Reyes  apresentou  a
solicitação de licença para tratar de assuntos particulares da professora Vera Nagamuta
Araújo. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Posteriormente, a
servidora  Renata Sales Rodrigues prestou contas do  orçamento do CMCC em 2020.
Promovido para Ordem do Dia.  Aprovado por unanimidade.  Logo após, o professor
Marcelo Bussotti  Reyes apresentou a  s  olicitação de prorrogação de afastamento sem  
ônus da  professora  Maria  Teresa  Carthery-Goulart. Promovido para  Ordem do Dia.
Aprovado por unanimidade. Aprovado também o afastamento com ônus limitado, caso
ela  queira  alterar  o  tipo  de  requerimento,  em  razão  da  docente  ter  recebido
financiamento  para  o  projeto  de  pesquisa  que  realizará  durante  o  afastamento.
Posteriormente, o professor Marcelo Bussotti Reyes relatou a s  olicitação de alteração do  
período de afastamento para pesquisa no exterior da professora Priscila Leal da Silva,
cujo  requerimento  foi  aprovado  anteriormente.  Promovido  para  Ordem  do  Dia.
Aprovado por unanimidade. Seguidamente, o professor Marcelo Bussotti Reyes exibiu
o parecer da Comissão de Redistribuição que indeferiu a solicitação de redistribuição da
candidata Daiana Oliveira dos Santos. Promovido para Ordem do Dia. O parecer foi
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aprovado por unanimidade. Logo após, o professor  Marcelo Bussotti Reyes projetou a
proposta  de  calendário  para  as  sessões  do  ConCMCC  em  2021. O cronograma
apresentado sincroniza as sessões do ConCMCC com as do ConCECS (Conselho do
Centro  de  Engenharia,  Modelagem e  Ciências  Sociais  Aplicadas)  e  do  ConsCCNH
(Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas). Promovido para Ordem do dia.
Aprovado  por  unanimidade.  Posteriormente,  o  professor  Marcelo  Bussotti  Reyes
apresentou  a  m  inuta  de portaria  da CDS-CMCC (Comissão de Desenvolvimento de  
Software do  CMCC), a qual nomeia um substituto para o professor Flávio Eduardo
Aoki  Horita. O  professor  Horita  solicitou  uma  licença  para  tratar  de  assuntos
particulares e portanto não poderá assumir mais suas atividades na CDS. Promovido
para  Ordem do dia.  Aprovada  por  unanimidade  a  designação  do  professor  Fabrício
Olivetti de França. Em seguida, o professor Raphael Yokoingawa de Camargo relatou o
planejamento das disciplinas para o Q2.2021. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado
por  unanimidade. Posteriormente,  o  professor  Marcelo  Bussotti  Reyes  propôs  a
apreciação  em bloco  dos  relatórios  de  atividades  dos  professores  visitantes, com a
possibilidade de pedidos de destaques, encaminhamento que foi acatado. Sem pedidos
de destaques. O presidente apresentou o relatório de atividades da professora visitante
Kátia Cristina de Oliveira, em razão do término do contrato; r  elatório de atividades do  
professor visitante Bruno Domiciano Lopes, em razão do término do contrato; relatório
de atividades do professor visitante Carlos Cesar Trucios Maza, em razão da rescisão do
contrato a pedido do docente. Promovido para a Ordem do Dia. Colocado em votação,
todos os relatórios foram aprovados por unanimidade. Por fim,  o professor  Marcelo
Bussotti Reyes apresentou o relatório acerca do afastamento para pesquisa do professor
Flávio  Eduardo  Aoki  Horita. 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 dezesseis horas e vinte e
um minutos.  Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária executiva, lavrei
a presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Executiva

 

Marcelo Bussotti Reyes
Presidente

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108


