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ATA Nº 07/2021/CONCMCC
Ata da sé ma sessão ordinária do ConCMCC de dois mil e vinte e um, iniciada às catorze horas e
cinco minutos do dia dezesseis de agosto 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: Bóris Marin, João Ricardo Sato, Yossi
Zana, Juliana Cris na Braga, Edson Pinheiro Pimentel, Rafael Santos de Oliveira Alves e Wagner
Tanaka Botelho; do representante dos técnicos administra vos: o servidor Lucas Nunes
Evangelista; da representante discente de graduação: Marília Fernanda Socio e Sarah Amaral da
Silva, e dos servidores convidados: Bruno Augusto Dorta Marques, Daniel Morgato Mar n, Erika
Alejandra Rada Mora, Mauricio Richartz, Lucieni Gomes da Silva Mar nelli, Raquel Vecchio
Fornari e Virgínia Cardia Cardoso. Ausência injus ﬁcada da chapa: Cris an Favio Cole e Daniel
Miranda Machado. O professor Marcelo Reyes iniciou a reunião com os INFORMES: I. Boas
vindas à nova legislatura do ConCMCC; II. Nota de pesar em razão do falecimento do servidor
Valdenor Santos de Jesus que trabalhava na Divisão de Segurança da UFABC; III. Eleição para
direção: a sessão do colégio eleitoral acontecerá no dia 25 de outubro de 2021 no horário das
catorze horas. Sem informes dos Conselheiros, foi iniciada a discussão dos assuntos constantes
na ORDEM DO DIA. A secretária execu va Elaine Konno relatou a ata da sexta sessão ordinária
realizada em 12 de julho de 2021, aprovada com seis abstenções. Encerrados os itens
constantes na Ordem do Dia, iniciamos a discussão dos assuntos constantes no EXPEDIENTE. O
professor Marcelo Busso Reyes relatou acerca do relatório do Plano Anual de Aplicação - RTI
(Reserva Técnica Ins tucional) da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo), período de julho de 2020 a julho de 2021, elaborado pela docente Silvia Honda Takada.
Promovido para Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. Em seguida, a professora Érika
Aleja Rada Mora solicitou apreciação do formulário de abertura de processo sele vo para
professor visitante na área de Matemá ca, subárea Análise, Álgebra, Geometria-Topologia,
Probabilidade. Promovida para Ordem do Dia e aprovada por unanimidade com a ﬂexibilidade
de alteração na parte do plano de ensino, se necessário. Posteriormente, a professora requereu
a expansão de vagas do Processo Sele vo Simpliﬁcado na área: Matemá ca Aplicada, subárea:
Análise Numérica-Op mização, Biomatemá ca, Física Matemá ca, Sistemas Dinâmicos, edital
113/2019. Promovida para Ordem do Dia e aprovada por unanimidade. Logo após, a professora
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Raquel Vecchio Fornari solicitou a abertura de processo sele vo para professor visitante na
área: Neurociência Teórica e Computacional, subárea: Neurociência Teórica e Computacional e
Métodos quan ta vos em neurociências. Promovida para Ordem do Dia. Aprovada por
unanimidade com a ﬂexibilidade de alteração na parte do plano de ensino, se necessário. Em
seguida, a professora Virgínia Cardia Cardoso relatou sobre a sua solicitação de afastamento
para pesquisa na Universidade de São Paulo (USP), pelo período de um ano e sem recebimento
de bolsa. Após arguição dos conselheiros, será designado um relator e o item voltará na
próxima reunião. Posteriormente, o professor Daniel Morgato Mar n apresentou a sua
solicitação de Licença para tratar de Interesses Par culares (LIP) pelo período de um ou dois
anos. Promovida para Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade a concessão da licença por um
ano. Seguidamente, o professor Marcelo Busso Reyes requereu a apreciação da renovação de
contrato de trabalho do professor visitante Anderson Carlos Oliveira Mo a. Promovida para
Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade. Logo após, o professor Marcelo Busso Reyes
apresentou a lista de professores para a Comissão Permanente de Estágio Probatório do CMCC:
Titulares: Alexandre Hiroaki Kihara (presidente), Virgínia Cardia Cardoso, Armando Capu ;
Suplente: Maria das Graças Bruno Marie o. Promovida para Ordem do Dia e aprovada por
unanimidade. Por ﬁm, o professor Marcelo Busso Reyes relatou que, após o processo
eleitoral, não foram preenchidas todas as vagas disponíveis para as Coordenações do
Bacharelado em Ciência da Computação e Bacharelado em Neurociência, restando três e uma
vaga, respec vamente. Portanto, será convocada uma sessão extraordinária para tratar sobre o
assunto. Encerrados os itens constantes do Expediente, o Presidente da Mesa agradeceu a
colaboração dos presentes e encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta e um 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

