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SINOPSE 
 

1ª reunião ordinária Conselho do CMCC (ConCen) 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 1ª 

sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

(Concen), realizada em 09 de fevereiro de 2011, às 14h21, na sala 302 da 2ª torre 

do Bloco A – UFABC. 

INFORMES 

1. O professor Valdecir Marvulle informou que foram criadas comissões 

coordenadoras para a organização das disciplinas de Bases e que ele 

indicou cinco docentes do CMCC para compor essas comissões, a saber: 

Roberto Venegeroles Nascimento, Paula Ayako Tiba, Elizabeth Teodorov, 

Maria das Graças Bruno Marietto e André Ricardo Oliveira da Fonseca; 

2. O professor Valdecir Marvulle informou que houve mais de oitocentos 

inscritos para a prova do programa PROFMAT que será ministrado por 

professores do CMCC; 

3. XXXXX; 

4. Inep 

5. Formatura primeira turma bcc 

ORDEM DO DIA 

I. Convênio entre a UFABC e a Sociedade Sinhá Laurinha. 

A professora Juliana Braga realizará trabalhos em conjunto com esta ONG, o 

convênio não envolve recursos orçamentários. Aprovado por unanimidade. 

II. Pedido de redistribuição do professor Hiraldo Serra. 

Foi nomeada uma comissão para avaliar este pedido. Os professores 

nomeados foram: Ruth, Roldão e Zampirolli, sendo a primeira a presidenta da 

comissão; 
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III. Aprovação da candidata Raquel Vecchio Fornari, segunda colocada no 

concurso para Professor Adjunto Nível I, área de Cognição / Neurofarmacologia, 

edital 34/2010. 

Foi aprovado mais uma vaga nesta área; 

IV. Aprovação do candidato Joni de Almeida Amorim, segundo colocado no 

concurso para Professor Adjunto Nível I, área de Informática na Educação. 

XXXX 

V. Sugestão de revisão de regras envolvendo dispensa de carga didática do 

Centro. 

Foi um assunto muito polêmico, deu bastante discussão, por isso foi nomeada 

uma comissão para discutir melhor e dentro de 60 dias apresentar uma 

proposta. Os integrantes da comissão são os seguintes professores: Ilma e 

Rafael Grisi (matemática), Yossi e Beth (cognição) e João Paulo e Luiz Rozante 

(computação); 

VI. Prestação de contas da execução orçamentária 2010. 

Foi feita a apresentação de todas as compras, valores e percentuais e 

professores e o diretor ressaltaram que o CMCC foi o centro que melhor 

executou, foi o único que executou praticamente 100% do orçamento, 

obviamente proporcionalmente ao que foi recebido; 

VII. Aprovação do relatório de atividades 2010 enviado à Reitoria. 

Foi apresentado o relatório e ressaltado que proporcionalmente ao tamanho do 

centro, o CMCC foi o centro que mais publicou. 

VIII. Explicações do CATI e NTI com relação às compras das licenças do pacote 

MS Office nos novos microcomputadores dos servidores da UFABC. 

Foi explicado ao conselho a decisão do CATI e foi pedido esclarecimentos ao 

CATI. Foi deliberado que o conselho irá encaminhar uma CI solicitando uma 

nova rediscussão do tema com justificativas do motivo para que não haja mais 

o MS Office; 
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IX. Aprovação ad referendum da 2ª edição do curso de Especialização em 

Ciência e Tecnologia modalidade EaD. 

Momento em que eu não estava presente; 


