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ATA Nº 04/2021/CONCMCC
Ata da quarta sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte e um, iniciada às catorze horas e
quatro minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e um, em sessão realizada por
videoconferência. A reunião foi convocada e presidida pelo professor Marcelo Busso  Reyes,
assessorado pelo vice-presidente professor Raphael Yokoingawa de Camargo, com a presença
dos representantes dos servidores docentes do Centro:  Mariana Rodrigues da Silveira, Bóris
Marin, Edson Pinheiro Pimentel, Maria de Lourdes Merlini Giuliani, Rodrigo Pavão e Vladimir
Emiliano Moreira Rocha;  do representante dos técnicos  administra vos: o servidor Candido
Tiepo  Júnior;  e  dos  convidados:  os  professores  André  Luiz  Brandão;  André  Mascioli  Cravo,
Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira e Yossi Zana. Ausência jus ficada do professor Maurício
Firmino Silva Lima. Ausência injus ficada da chapa Daniel Miranda Machado e Cris an Favio
Cole . O professor Marcelo Reyes iniciou a reunião com os  INFORMES: I.  Manifestação de
pesar em razão do falecimento de mais de 450 mil ví mas do covid-19;  II. As inscrições de
chapas para eleição da direção do centro iniciarão em agosto; III. As inscrições para eleição dos
representantes no ConCMCC estão abertas; IV. A direção do Centro lamentou a perda de dados
do  Moodle ocorrida  devido  a  uma  falha  na  atualização  do  sistema;  V. Prorrogação,  não
remunerada,  do  projeto:  “  Local  ming  mechanisms  in  the  human  brain  ”,  coordenado  pelo  
professor  André  Mascioli  Cravo, cujo  mérito  fora  aprovado  neste  Conselho;  VI. Neste
quadrimestre, para a consulta de preferências didá cas,  o CMCC começou a usar o so ware
desenvolvido  pela  CDS-CMCC (Comissão  de  Desenvolvimento  de  So ware).  O  professor
Raphael de Camargo parabenizou os membros da CDS pelo empenho e zelo de desenvolver um
sistema pra camente  livre  de  erros.  INFORMES DOS  CONSELHEIROS:  O  conselheiro  Edson
destacou o problema que teve com o AVA (Ambiente Virtual  de Aprendizagem) Moodle às
vésperas do início do quadrimestre que ocasionou perda de dados. Ele destacou que isso gerou
uma perda de confiança nesse  sistema e  sugeriu  que a UFABC usasse  esse  episódio  como
aprendizado para que não se repitam incidentes como esse. O conselheiro Bóris informou que
algumas a vidades avalia vas subme das por alunos no período, no Moodle, foram perdidas, e
que este po de perda é crí ca já que não há a possibilidade de backup local pelo docente. Em
seguida foi iniciada a discussão dos itens da  ORDEM DO DIA.   A secretária execu va Elaine
Konno colocou em votação a ata da terceira sessão ordinária realizada em 19 de abril de 2021.
Aprovada com uma abstenção. Logo após, o professor Marcelo Reyes apresentou o parecer da
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Comissão de Estágio Probatório do professor     Nail Khusnutdinov   per nente ao terceiro período.  
Aprovado por unanimidade. Posteriormente a  professora Maria de Lourdes relatou acerca da
conversão de carga didá ca da docente Carla Lopes Rodriguez em a vidades administra vas
específicas no Netel (Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas). O professor André Brandão,
de encontro com as considerações da relatora, solicitou ao Conselho que considerasse o plano
de trabalho apresentado para  a  concessão de conversão  de 50% (cinquenta  por  cento)  de
créditos na carga didá ca em projetos do Netel. O conselheiro Bóris passou a palavra para o
professor Yossi Zana, que opinou que uma vez que a vaga ocupada pela professora Carla não foi
definida como sendo transversal pela Reitoria, SUGEPE ou outro órgão autorizado (conforme
constatado pela Relatora), não é possível ao ConCMCC aplicar a Resolução Consuni 194, uma
vez que não é atribuição do ConCMCC definir se esta vaga é transversal ou não. Diante disso, foi
decidido que as concessões desta sessão sobre o assunto serão válidas por três meses, para que
a área demandante solicite a formalização de quais são as vagas transversais no CMCC. Após a
apresentação dessa formalização,  a conversão passará a valer até o fim de 2021. Devido à
urgência, o professor André Brandão solicitou que o assunto fosse deliberado nesta reunião,
optando por não reformular o plano de a vidades, conforme indicado pela relatora. Assim, a
votação foi realizada com base no plano apresentado. Após arguição dos conselheiros, foram
colocadas  em  votação  duas  propostas:  1)  conversão  de  50%  (cinquenta  por  cento);  2)
conversão  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento).  Aprovado  por  unanimidade  a  proposta  2:
conversão de 25% (vinte  e cinco por cento).  Seguidamente,  foi  lembrado que a  professora
atualmente é vice-coordenadora de curso e tem direito a conversão de 30% de carga didá ca
em a vidades administra vas - conforme resolução vigente.  Nesse sen do, foram colocadas
em votação duas propostas:  1) não permi r o acúmulo de conversões de carga didá ca;  2)
permi r o acúmulo de conversão e redução de carga didá ca. Aprovado por unanimidade a
proposta 1: não acumular as conversões de carga didá ca. Em seguida, o professor Vladimir
Rocha relatou acerca da minuta da Resolução que regulamenta a avaliação dos laboratórios de
pesquisa  sob  responsabilidade  do  CMCC. Após  consenso  entre  os  conselheiros  e  a  área
demandante, o ar go 7º foi alterado para: “O docente que ob ver parecer desfavorável da
CdP-CMCC poderá recorrer ao ConCMCC para revisão do parecer.” A Resolução foi aprovada
por unanimidade. O professor Marcelo Reyes agradeceu à Comissão de Pesquisa por redigir a
resolução e enfa zou que o CMCC é pioneiro no assunto. Encerrados os itens constantes na
Ordem do Dia, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes do  EXPEDIENTE.  O professor
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Marcelo Reyes solicitou a inversão de pauta para que a oferta de disciplinas fosse o primeiro
item a ser apreciado. Aprovado. Posteriormente, o professor Raphael de Camargo apresentou
as disciplinas que serão oferecidas no Q3.2021. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por
unanimidade. Em seguida, o professor Marcelo Reyes apresentou a indicação dos cursos para a
Comissão  de  Pesquisa: Bacharelado  em  Ciência  da  Computação:  Denis  Gustavo  Fan nato
( tular) e Carla Negri Lintzmayer (suplente);  Bacharelado em Matemá ca: Rodrigo Fresneda
( tular)  e  Igor  Leite  Freire  (suplente);  Bacharelado em Neurociência:  Fernando Augusto  de
Oliveira Ribeiro ( tular) e André Mascioli Cravo (suplente); Licenciatura em Matemá ca: Vivilí
Maria Silva Gomes ( tular) e Elisabete Marcon Mello (suplente). Promovida para Ordem do Dia.
Aprovadas  as  indicações.  A  indicação  da  direção  será  votada  por  e-mail,  em  razão  da
dificuldade em encontrar candidatos até o momento. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado
por unanimidade. Por fim, o professor Marcelo Reyes relatou acerca da indicação de subs tuto
para  o  vice-diretor  do  CMCC,  durante  seus  impedimentos  e  afastamentos. A  consulta  aos
conselheiros  foi  realizada  por  e-mail  e  apenas  a  conselheira  Ana  Lígia  Sco  manifestou
interesse. Assim, a direção a indicou ao cargo. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por
unanimidade a designação dessa docente.  Encerrados os itens constantes do Expediente,  o
Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezoito
horas. Assim, para constar, eu, Elaine Konno Rocha, secretária execu va, lavrei a presente Ata.

Elaine Konno Rocha
Secretária Execu va

 

 
Marcelo Busso  Reyes

Presidente
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