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SINOPSE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes
da pauta da IX sessão ordinária de 2017 do Conselho do
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais
Aplicadas – ConCECS, realizada no dia 13 de novembro,
às 14h18min, na sala 312-1, Bloco A, em Santo André.
Sessão presidida pelo professor Harki Tanaka, vice-diretor do CECS.
Informes do Diretor:
1) Convidou o Prof. Jorge Tomioka a compor a mesa, em razão das férias do Prof. Annibal.
2) Deu boas-vindas aos novos representantes docentes que ocupam a função de coordenador e
vice-coordenador dos cursos de graduação sob responsabilidade do CECS – Bacharelado em
Ciências Econômicas: Fernanda Graziella Cardoso (coordenadora) e Mônica Schroder (vicecoordenadora); Bacharelado em Planejamento Territorial: Carolina Moutinho Duque de
Pinho (coordenadora) e Vanessa Lucena Empinotti (vice-coordenadora); Engenharia
Aeroespacial: Rafael Celeghini Santiago (coordenador) e Claudia Celeste Celestino de Paula
Santos (vice-coordenadora); Engenharia Ambiental e Urbana: Melissa Cristina Pereira
Graciosa (coordenadora) e Rodrigo de Freitas Bueno (vice-coordenador); Engenharia
Biomédica: Ana Paula Romani (coordenadora) e Nasser Ali Daghastanli (vice-coordenador);
Engenharia de Informação: Amaury Kruel Budri (coordenador) e Marco Aurélio Cazarotto
Gomes (vice-coordenador); Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica: Luis
Alberto Martinez Riascos (coordenador) e Luiz Antônio Celiberto Junior (vice-coordenador)
e Engenharia de Materiais: Daniel Scodeler Raimundo (coordenador) e Erika Fernanda
Prados (vice-coordenadora).
3) Informou a autorização para participação do professor Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho na
execução do projeto “Prêmio de Excelência Acadêmica” – PROPES/UFABC – 3ª
edição/2017.
4) Informou o cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador de Luis Antonio Ccopa Ybarra, sob
supervisão do docente Humberto Naoyuki Yoshimura.
5) Informou o cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador de Giovanni Laranjo de Stefani, sob
supervisão do docente João Manoel de Losada Moreira.
Informes dos Conselheiros:

1) O professor Antônio Marcos Roseira informou a negativa da solicitação de redistribuição do
Prof. Daniel Duarte Flora de Carvalho da Universidade Federal de Pelotas para a UFABC,
diante da ausência de vagas do curso de Bacharelado de Relações Internacionais e ao não
interesse de transferência de nenhum docente vinculado ao curso.
2) Professora Carolina Moutinho solicitou a promoção do item 7 do Expediente para Ordem do
Dia, em razão do prazo. Professor Harki solicitou que a promoção ocorra por ocasião da
apreciação do item no Expediente.
Ordem do Dia:
1) Ata da 8ª reunião ordinária do ConCECS, realizada no dia 09 de outubro de 2017.
Item retirado de pauta.
2) Avaliação de estágio probatório de 12 meses de César Monzu Freire e Lucas da Silva
Tasquetto.
Item aprovado, com uma abstenção.
3) Avaliação de estágio probatório de 24 meses de Diego Paolo Ferruzzo Correa e Tiago
Ribeiro de Oliveira.
Item aprovado por unanimidade.
4) Avaliação de Estágio Probatório Final de Erick Dario Leon Bueno de Camargo, Guilherme
Canuto da Silva, Manuel Ramon Souza Luz, Maria Caramez Carlotto e Salomão Barros
Ximenes.
Item aprovado por unanimidade
5) Relatório final de Pesquisador Doutor Colaborador de Rondes Ferreira da Silva Torin.
Após relatoria favorável do Professor Daniel Scodeler Raimundo, esclarecimentos e sugestão
de correção dos termos do trabalho, o item foi aprovado por unanimidade.
6) Homologação da aprovação ad referendum da proposta de Termo de Execução
Descentralizada (TED) entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e UFABC.
Após relatoria favorável da professora Carolina Moutinho e esclarecimentos das questões
apresentadas pela mesa e conselheiros, o mérito do projeto foi aprovado por unanimidade.
7) Solicitação de afastamento nacional para realização de pós-doutorado do professor Mario
Alexandre Gazziro no período de 01/02 a 31/08/2018.
Foi apresentada a documentação complementar solicitada pelo ConCECS, em reunião
anterior. Após relatoria favorável apresentada pelo Prof. Amaury e esclarecimentos, o item
foi aprovado com duas abstenções.
8) Proposta de Plano de Trabalho e Termo de Colaboração Técnico Científico (TCTC) com o
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDP) e a Fundação Adib Jatene (FAJ) para
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desenvolvimento do projeto intitulado "Equipamento para medição de tempo de coagulação
ativada (TCA) - melhorias e novas tecnologias".
Após relatoria favorável da Prof.ª Ana Paula Romani e a incorporação das sugestões
apresentadas na reunião anterior, o mérito do projeto foi aprovado por unanimidade.
9) Homologação da aprovação Ad referendum da proposta de plano de trabalho para
celebração de parceria entre UFABC e Instituto Natura.
Após leitura da relatoria realizada pela Prof.ª Ahda Pavani e ausência de questionamentos, o
item foi aprovado por unanimidade.
Expediente:
1) Avaliação de estágio probatório 12 meses de André Kazuo Takahata, Conrado Augustus de
Melo, Diego Araújo Azzi e Patrícia Morilha Muritiba.
2) Avaliação de estágio probatório 24 meses de André Damiani Rocha e Olympio Barbanti
Junior.
3) Avaliação de Estágio Probatório Final de Alessandra Teixeira, Demétrio Gaspari Cirne de
Toledo e Lucio Nagib Bittencourt.
Os documentos referentes aos itens 1, 2 e 3 ficarão disponíveis na Secretaria do CECS até a
próxima reunião do ConCECS, na qual serão encaminhados como Ordem do Dia.
4) Minuta das normas de avaliação dos Laboratórios de Pesquisa do CECS.
Após apresentação da Prof.ª Márcia Escote, vice-coordenadora da CPPCECS, e
questionamentos dos conselheiros em relação à avaliação dos laboratórios durante licença
maternidade e afastamentos, casos omissos e divisão da pontuação diante de uso
compartilhado dos laboratórios, o item retornará como ponto de pauta do Expediente na
próxima reunião do ConCECS.
5) Homologação da aprovação ad referendum da autorização para realização de atividade
remunerada no curso de Especialização de educação em Direitos Humanos para os
professores Ana Maria Dietrich e Ivan Filipe de Almeida Lopes Fernandes.
Com ausência de comentários, o item relatado pela Prof.ª Ana Dietrich foi promovido à
Ordem do Dia e aprovado por unanimidade.
6) Relatório final de atividades de Pesquisador Doutor Colaborador de Gabriel Zorello
Laporta.
Após breve apresentação do pesquisador, o item será encaminhado para relatoria e voltará na
Ordem do Dia da próxima reunião do ConCECS.
7) Solicitação de afastamento da professora Sandra Irene Momm para realização de pósdoutorado no período de 02/04/2018 a 30/11/2018.
Após breve apresentação da pesquisa e documentação pela demandante, o item foi promovido
à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade.

3

8) Prorrogação do prazo de execução, com o aumento das horas dedicadas ao projeto, geração
de duas novas bolsas para estudantes da Engenharia de Gestão e aditivo da bolsa de
pesquisa do professor Gustavo Menoncin de Carvalho Pereira, coordenador do projeto.
Após apresentação da necessidade de prorrogação do projeto por três meses e esclarecimentos
quanto às bolsas dos estudantes pelo demandante, o item foi promovido à Ordem do Dia e
aprovado por unanimidade.
9) Proposta de TCTC com a empresa Petropol Indústria e Comércio de Polímeros Ltda para
realização do projeto “Desenvolvimento de compósitos e blendas poliméricas para a
indústria automotiva”.
Após breve apresentação do projeto pela pesquisadora Edilene de Cássia Dutra Nunes, o item
será encaminhado para relatoria e voltará na Ordem do Dia da próxima reunião do ConCECS.
10) Proposta de plano de trabalho do projeto intitulado “Desenvolvimento de tecnologia no
setor de energia nuclear, planejamento energético e sustentabilidade do setor de energia”.
Após breve apresentação do professor João Moreira, o item será encaminhado para relatoria e
retornará na Ordem do Dia na próxima reunião do ConCECS.

Sessão encerrada às 16h41m.

Renata Cezarini Canesso
Assistente em Administração

Solange Gianini Coutinho
Assistente em Administração
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