MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ATA Nº 02/2021/CONCMCC
Ata da segunda sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte e um, iniciada às catorze
horas e cinco minutos do dia oito de março 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, Edson Pinheiro
Pimentel, Carla Negri Lintzmayer, Mauricio Firmino Silva Lima, Rodrigo Pavão e Thiago
Ferreira Covões; do representante dos técnicos administrativos: o servidor Candido Tiepo
Júnior; e dos convidados: os professores Rogério Perino de Oliveira Neves e Karla Vittori.
Ausência injustificada das chapas: professoras Ana Lígia Scott e Mariana Rodrigues da
Silveira; e professores Daniel Miranda Machado e Cristian Favio Coletti. O professor
Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. RTI (Reserva Técnica
Institucional) da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e
orçamento da UFABC: a RTI para 2021 é de aproximadamente 46 mil reais. Este valor será
utilizado para dar continuidade na manutenção das capelas e dos quadros elétricos do bloco
Delta. Nos últimos anos, o CMCC e o CCNH (Centro de Ciências Naturais e Humanas)
uniram-se para realizar essas reformas, em razão da escassez de recursos financeiros. Neste
ano, as direções do CMCC e do CCNH também solicitaram à Propladi que verificasse a
possibilidade de reservar algum orçamento de investimento para finalizar um dos projetos,
enquanto os Centros uniriam suas RTIs para finalizar o outro. A solicitação foi registrada, e a
Propladi aguardará a sanção da Lei Orçamentária Anual (LOA) e os contingenciamentos para
o ano para então nos dar uma devolutiva sobre a solicitação. II. Atividade esporádica
Jerônimo Cordoni Pellegrini. Palestra: “A Inteligência Artificial e o Poder Judiciário. III.
Indicação do professor Rafael Santos de Oliveira Alves para substituir o professor Rodrigo
Roque Dias no CPIC. O presidente Marcelo Reyes agradeceu a participação do professor
Rodrigo e desejou sucesso ao professor Rafael. 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 primeira sessão ordinária realizada em 10 de fevereiro
de 2021. Aprovada com três abstenções. Em seguida, o professor Marcelo Reyes apresentou
o parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Francisco José Gozzi pertinente ao
primeiro período. Aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo Reyes
relatou acerca do parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Boris Marin
pertinente ao segundo período. Durante essa discussão, o conselheiro Bóris se ausentou da
sessão, em razão do seu parecer do estágio probatório estar sob apreciação. A secretária
executiva relatou que por uma falha o terceiro parecer foi apreciado na última sessão deste
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Conselho. Sem manifestações, o parecer foi aprovado por unanimidade. Logo após, o
professor Marcelo Reyes discorreu sobre o parecer da Comissão de Estágio Probatório do
professor Rafael Santos de Oliveira Alves pertinente ao segundo período. Aprovado por
unanimidade. Encerrados os itens constantes na Ordem do Dia, iniciamos a discussão dos
assuntos constantes do EXPEDIENTE. O professor Rogério Perino de Oliveira Neves
solicitou a prorrogação da sua licença para tratar de assuntos particulares. Promovida para
Ordem do Dia a prorrogação da licença pelo período de um ano. Aprovado por unanimidade.
Em seguida, a professora Karla Vittori solicitou a prorrogação da sua licença para tratar de
assuntos particulares. Promovida para Ordem do Dia a prorrogação da licença por um ano.
Aprovado por unanimidade. Posteriormente o professor Marcelo Reyes solicitou a inversão
de pauta e relatou acerca do relatório de afastamento para pesquisa do professor Stefano
Nardulli. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o
professor Raphael de Camargo apresentou alocação didática do Q2.2021. Promovido para
Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade, com a autonomia para ajustes após a divulgação
do resultado das matrículas, se necessário. Seguidamente, o professor Marcelo Reyes
apresentou a listagem dos contratos dos professores visitantes vigentes em 2020. Promovido
para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. Por fim, o professor Marcelo Reyes
solicitou a indicação de representantes para a comissão eleitoral para eleição do Conselho do
CMCC. O assunto entrará na ordem do dia da próxima sessão. Encerrados os itens constantes
do Expediente, o Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a
reunião às quinze horas e trinta e três minutos. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha,
secretária executiva, lavrei a presente Ata.
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