CMCC - Centro de Matemática, Computação e Cognição

SINOPSE
7ª reunião ordinária Conselho do CMCC (ConCen)

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 7ª sessão ordinária do
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (Concen), realizada em 04 de agosto
de 2010, às 15h20, no auditório A801 do 8º andar do Bloco B – UFABC.
INFORMES
1. O professor Valdecir Marvulle informou que foi aprovada no Consuni resolução que estabelece
que os Centros serão responsáveis pelos cursos de formação específica juntamente com o apoio
da Pró-Reitoria de Graduação;
2. O professor Valdecir Marvulle informou que as vagas dos concursos que não forem preenchidas
poderão ser usadas como vaga excedente de um concurso ou para redistribuição, podendo ser
utilizadas por qualquer Centro da Universidade.
3. O professor Ercílio Carvalho da Silva relatou a sua consulta ao professor Armando Caputi, ao
servidor Gustavo Galatti e a Procuradoria Jurídica sobre a quem cabia a responsabilidade de
decidir sobre os recursos do Centro, ao que recebeu a resposta de que segundo entendimento
dos mesmos estava implícito no regimento e estatuto da Universidade de que deveria ser o
Conselho de Centro e que isso deveria ser reproduzido no CMCC já que os Conselhos
superiores da Universidade procediam dessa forma.
ORDEM DO DIA
I.

Proposição de disciplina de capacitação de docentes e tutores – UAB;
Item relatado pela professora Lucia Regina Horta Rodrigues Franco, segundo
orientação do presidente do Conselho será solicitado um parecer à Comissão de
Normatização de Atribuição Didática antes de o Conselho deliberar sobre o assunto.

II.

Andamento dos processos de compra aprovados nas reuniões do Conselho;
O andamento do processo de compra de alguns itens do laboratório da subárea de
redes do Bacharelado em Ciência da Computação será decidido após reunião entre os
professores responsáveis pela subárea, os membros da Comissão de aquisição de
equipamentos computacionais para os Laboratórios do CMCC e o Colegiado do Curso
de Bacharelado em Ciência da Computação.
A reunião foi encerrada às 16h50 por falta de quorum, sendo que os itens referentes

aos afastamentos internacionais de docentes serão aprovados ad referendum pelo Diretor do
Centro e os demais itens da pauta serão submetidos à aprovação em reunião extraordinária a
ser posteriormente marcada.

