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ATA Nº 06/2021/CONCMCC
Ata da sexta sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte e um, iniciada às catorze horas e
cinco  minutos  do  dia  doze  de  julho  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:  Edson Pinheiro  Pimentel,  Maria  de
Lourdes  Merlini  Giuliani,  Mauricio  Firmino  Silva  Lima,  Marcelo  Salvador  Caetano  e  Thiago
Ferreira Covões; da representante dos técnicos administra vos: a servidora Renata de Sales
Rodrigues; e dos professores convidados: Francisco de Assis Zampirolli; Márcio Katsumi Oikawa,
Fábio Marques Simões de Souza e Alessandro Jacques Ribeiro. Ausência jus ficada do professor
Bóris Marin; Ausência injus ficada da chapa Daniel Miranda Machado e Cris an Favio Cole ; e
da chapa Ana Lígia Sco  e Mariana Rodrigues da Silveira. O professor Marcelo Reyes iniciou a
reunião com os INFORMES: I. A vidade esporádica do professor Evonir Albrecht, palestra: “O
professor,  os  desafios  e  as  Ciências  e  Matemá ca  na  sala  de  aula”;  II. Foi  apresentado  o
cronograma das eleições para as direções dos Centros; III. Agradecimento aos conselheiros pela
dedicação durante os úl mos dois anos a este Conselho, em razão desta ser a úl ma reunião da
legislatura atual; IV. Agradecimento à conselheira Renata Salles pelo empenho e dedicação ao
CMCC,  em  virtude  da  sua   solicitação  de  exoneração.  Sem  informes  dos  Conselheiros,  foi
iniciada a discussão dos assuntos constantes da ORDEM DO DIA. A secretária execu va Elaine
Konno colocou em votação a ata da quarta sessão ordinária realizada em 24 de maio de 2021;
Após consenso entre as sugestões apresentadas, o texto foi aprovado com duas abstenções.
Seguidamente a secretária execu va Elaine Konno colocou em votação a ata da quinta sessão
ordinária realizada em 14 de junho de 2021; Aprovada com duas abstenções. Posteriormente o
professor Marcelo Reyes solicitou a apreciação em bloco, com a possibilidade de destaques,
dos três próximos itens. Aprovada a apreciação em bloco:  a) parecer da Comissão de Estágio
Probatório  do  professor     Ignat  Fialkovskiy  per nente  ao  terceiro  período;   b)  parecer  da
Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Alan  Maciel  da  Silva  per nente  ao  terceiro
período; c) parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Rafael Santos de Oliveira
Alves  per nente  ao  terceiro  período. Aprovados  por  unanimidade  os  três  pareceres.  Em
seguida,  o  professor  Marcelo  Reyes  relatou  acerca  da  apreciação  do    ad  referendum    da  
prorrogação  do  convênio  com  remuneração.  Projeto:  “Estudo  e  avaliação  do  impacto  do

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Programa Criança Feliz (PCF) – Fase Final (T3)”, coordenado pela professora Cris ane Otero Reis
Salum  e  com  a  par cipação  da  professora  Katerina  Lukasova. Mérito  já  aprovado  pelo
ConCMCC.  Aprovado  por  unanimidade.  Logo  após,  o  professor  Marcelo  Reyes  solicitou  a
homologação  da  autorização  do  recebimento  de  bolsa  de  pesquisa.  Projeto:  “Estudo  e
desenvolvimento para interoperabilidade entre sistemas de informação visando a integração e
gestão  de  conteúdos  técnicos  cien ficos”,  coordenado  pelo  professor  Jesús  Pascual  Mena
Chalco. Aprovado por unanimidade. Seguidamente o  professor Francisco de Assis Zampirolli
solicitou  autorização  para  a  par cipação  dele  em  convênio  com  remuneração.  Projeto:
“Desenvolvimento de Sistema de Segurança para Veículo Autônomo em Aplicação Agrícola”. O
mérito  do  projeto  deverá  ser  aprovado  pelo  Conselho  do  CECS  (Centro  de  Engenharia,
Modelagem  e  Ciências  Sociais  Aplicadas).  Aprovado  por  unanimidade.  Posteriormente  o
professor Márcio  Katsumi  Oikawa apresentou a  alteração do seu projeto  do convênio com
remuneração. Projeto: “  SaMiTrop - São Paulo-Minas Gerais Tropical Medicine Research Center  
for Chagas Disease Biomarker Discovery  ”, coordenado por esse docente.   O mérito do projeto
foi aprovado pelo ConCMCC em 12/07/2017. Aprovado por unanimidade. Encerrados os itens
constantes na Ordem do Dia, iniciamos a discussão dos assuntos constantes do EXPEDIENTE. O
professor  Fábio  Marques  Simões  de  Souza  solicitou  a  prorrogação  do  seu  afastamento
internacional  para  pesquisa  no exterior. Promovido  para  Ordem do Dia.  Encaminhada para
votação a proposta de prorrogação por seis meses, consoante resolução do ConCMCC número
vinte e três. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o  professor Alessandro Jacques Ribeiro
solicitou uma Licença para tratar de Interesses Par culares (LIP). Promovido para Ordem do
Dia. Encaminhada para votação a concessão da licença por um ano. Aprovada por unanimidade.
Posteriormente o professor Marcelo Reyes solicitou a apreciação em bloco, com a possibilidade
de destaques, dos próximos itens. Aprovada a apreciação em bloco: a) renovação do contrato
de trabalho da professora visitante Vera Paschon; b) renovação do contrato de trabalho da
professora  visitante  Sara  Díaz  Cardell;  c)  renovação do  contrato  de trabalho  da professora
visitante  Mara  Silva  Pasian;  d)  renovação  do  contrato  de  trabalho  da  professora  visitante
Odaléa Aparecida  Viana;  e)  renovação do contrato  de trabalho do  professor  visitante  José
Vanterler da Costa Souza; f) renovação do contrato de trabalho do professor visitante Rogério
Teixeira Cavalcan ; g) renovação do contrato de trabalho do professor visitante Rogério Rossi.
Dado que não houve destaques ou comentários, o professor Marcelo Busso  Reyes solicitou a
promoção dos itens para a Ordem do Dia, o que foi aprovado. Sem mais comentários na Ordem
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do Dia os itens foram encaminhados em bloco para votação. Aprovados por unanimidade. Em
seguida, o professor Raphael Yokoingawa de Camargo relatou sobre a alocação didá ca para o
Q3.2021. Promovida para Ordem do Dia.   Aprovada por unanimidade.  Por  fim, o professor
Marcelo Busso  Reyes apresentou os indicados para: a) Comissão Organizadora da Pesquisa de
Opinião. Professores: Fedor Pisnitchenko (presidente), Wagner Tanaka Botelho e Rafael Santos
de Oliveira Alves; Técnicos Administra vos: Elaine Konno Rocha e Carlos Eduardo Giordano;
Discente de graduação: Cris ano Moraes Bilacchi Azarias; Discente de pós-graduação: Gustavo
Brito de Azevedo; b) Comissão Eleitoral. Professores: Edson Ryoji Okamoto Iwaki (presidente),
Gustavo Sousa Pavani e João Marcelo Borovina Josko; Técnicos Administra vos: Candido Tiepo
Júnior  e  Quélita  Lidaiana  de  Souza  Nogueira;  Discente  de  graduação:  Wesley  Junior  do
Nascimento; Discente de pós-graduação: Bruna Verzili Gallo. Promovido para Ordem do Dia.
Comissões  aprovadas  por  unanimidade.   Encerrados  os  itens  constantes  do  Expediente,  o
Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezessete
horas e treze minutos. 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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