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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 01/2021/CONCMCC
Ata da primeira sessão extraordinária do ConCMCC de dois mil e vinte e um, iniciada às catorze
horas e quatro minutos do dia vinte e três 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 e,  em razão das férias do vice-presidente,  professor Raphael Yokoingawa de
Camargo, o decano professor Daniel Miranda foi convidado para assessorar o presidente, caso
necessário. A reunião contou com a presença dos representantes dos servidores docentes do
Centro: Rodrigo Pavão, Daniel Miranda Machado, João Ricardo Sato, Yossi Zana, Juliana Cris na
Braga,  Wagner Tanaka Botelho e Rafael Santos de Oliveira Alves que, mesmo em férias, quis
usufruir  do  direito  de  assis r  a  sessão;  do  representante  dos  técnicos  administra vos:  o
servidor Carlos Eduardo Giordano; da representante discente de graduação: Marília Fernanda
Socio; e dos servidores par cipantes Candido Tiepo Júnior e Lucieni Gomes da Silva Mar nelli.
Ausência jus ficada do professor Igor Ambo Ferra. O professor Marcelo Reyes iniciou a reunião
com o INFORME: I.  A Comissão de Pesquisa de Opinião para a Direção de Centro comunicou
que não realizará consulta de opinião em virtude de haver apenas uma chapa homologada,
conforme informação do professor Marcelo Reyes. Sem informes dos Conselheiros, foi iniciada
a discussão dos assuntos constantes na ORDEM DO DIA. O professor Marcelo Reyes explanou
acerca da conclusão do processo eleitoral para Coordenações de Curso e o não preenchimento
de todas as vagas para representantes docentes nas coordenações do Bacharelado em Ciência
da Computação e do Bacharelado em Neurociência. O professor Daniel Miranda sugeriu que,
para  facilitar  o  processo,  houvesse  uma  eleição  aberta  nas  plenárias,  semelhante  ao  que
acontece  na  pós-graduação.  O  professor  Yossi  Zana  corroborou  que  o  processo  seja
simplificado. Sem manifestação contrária à votação dos Atos Decisórios, foi iniciada a discussão
das minutas. Após arguição dos conselheiros, não houve pedidos de alteração do Ato Decisório
sobre  a  regulamentação  da  ocupação  provisória  das  vagas.  Entretanto,  alterações  foram
solicitadas no Ato Decisório que aprova e regulamenta a indicação para preencher as vagas nas
Coordenações de Curso. Destarte os ar gos elencados passarão a ter a seguinte redação: a)
Inclusão:  “CONSIDERANDO  a  resolução  ConsEPE  número  74  de  2010,  a  qual  define  as
composições e atribuições das coordenações dos bacharelados interdisciplinares e dos cursos
de formação específica”;  b)  Inclusão do §  2º no Ar go 2º:  “A indicação de membros  para
compor as Coordenações deve ser realizada mediante votação”. Os dois Atos Decisórios foram
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aprovados por unanimidade.  Encerrada a discussão do item constante na Ordem do Dia,  o
Presidente da Mesa agradeceu a colaboração dos presentes e encerrou a reunião às quinze
horas e seis 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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