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SINOPSE 
 

2ª reunião ordinária Conselho do CMCC (ConCen) 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da 2ª sessão ordinária do Conselho do Centro de 
Matemática, Computação e Cognição (ConCen), realizada em 3 de 
março de 2010, às 14h20, na sala de 408 do 4º andar do Bloco B – 
UFABC. 

 
COMUNICADOS 

 

1 O professor Valdecir Marvulle informou que a professora Gisele Cristina Ducati 
deixará a presidência da CPPD, mas continuará participando da Comissão; 

2 O discente Lucas Remoaldo Trambaiolli alertou para o fato do Restaurante 
Universitário não contar atualmente com acessos adequados para portadores de 
necessidades especiais e pediu providências deste Centro no sentido de contatar as 
áreas responsáveis; 

3  O professor Valdecir Marvulle manifestou seu agradecimento à professora Ilma 
Aparecida Marques pela participação no Comitê do Programa de Iniciação Científica 
e informou que os docentes Jefferson Cassiano e Raphael Yokoingawa de Camargo 
serão os novos representantes titulares desse Comitê; 

4 A professora Cristiane Otero Salum solicitou providências deste Centro no 
sentido de informar o Setor de Transportes da Prefeitura Universitária de que os 
horários dos ônibus que fazem o itinerário da Atlântica não estão observados, o que 
tem causado aborrecimentos aos usuários deste trecho; 

5 O professor Igor Leite Freire informou sobre o andamento dos trabalhos da 
Comissão encarregada de criar o documento que estabelece regras para a análise 
de pedidos de redistribuição docente ao CMCC; 

 

ORDEM DO DIA 

1. Ata da 1ª sessão ordinária de 2010, realizada em 03 de fevereiro de 2010; 

Aprovada por ampla maioria. 

2. Retificação da ata da 10ª sessão ordinária de 2009, realizada em 04 de 
novembro de 2009; 

Aprovada por ampla maioria. 

3. Avaliação do relatório do Estágio Probatório dos professores Plínio Zornoff 
Táboas, Valério Ramos Batista, Edson Ryoji Okamoto Iwaki, Daniel Miranda 
Machado, Rodney Carlos Bassanezi Antonio Cândido Faleiros. 

Aprovada por unanimidade. 
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4. Afastamento internacional dos professores Maurício Firmino Lima Silva,  

Rafael Grisi e Roldão da Rocha Júnior. 

Aprovado por unanimidade. 

5. Ad referendum do Afastamento internacional da professora Paula Ayako 
Tiba; 

Aprovado por unanimidade. 

6. Discussão das áreas dos concursos para docentes em 2010; 

Após discussão entre os membros do Conselho, chegou-se ao número final de: seis 
vagas para docente na área de Ciência da Computação, seis vagas na área de 
Matemática, sendo que destas duas serão destinadas á subárea de Ensino de 
Matemática e três vagas para a área de Cognição. 

7. Discussão da proposta da Reitoria de edital único para concursos 
docentes para a UFABC; 

Após ampla discussão com os membros do Conselho, o Professor Valdecir elencou 
uma série de sugestões que serão levadas à Reitoria. 

8. Alteração de mobília na planta de ocupação do Bloco A; 

Aprovada por unanimidade. 

9. Parecer da comissão de avaliação do pedido de redistribuição do 
professor Maurício Soares Bugarin da Universidade de Brasília; 

Aprovado por ampla maioria. 

10. Parecer da Comissão de avaliação da redistribuição do professor 
Bensebaa Kamel da Universidade Federal de Sergipe para a UFABC; 

Aprovado por unanimidade. 

11. Projeto de Desenvolvimento de Santo André - Sinergia no Setor Metal-
mecânico; 

Aprovado por unanimidade. 

12. Projeto de Pesquisa: Sistema de Vigilância Dependente Automática 
incluindo capacidade ADS-B e MULTILATERAÇÃO; 

Aprovado por unanimidade. 

13. PIBID na área de Licenciatura em Matemática; 

Aprovado por unanimidade. 

14. Normas de regulamentação dos estágios da Licenciatura em Matemática; 

Aprovadas por unanimidade. 


