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SINOPSE 

4ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 4ª sessão ordinária do Conselho 

do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 06 de maio de 2015, às 

14h15, na sala 312-2 do Bloco A – UFABC. 

INFORMES 

 

1. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez um breve relato sobre a distribuição de 

vagas de docentes na Universidade. 

ORDEM DO DIA 

I. Relatório final de estágio probatório do docente João Paulo Pitelli Manuel. 

Aprovado por unanimidade. 

II. Ata da 1ª reunião ordinária, realizada em 11 de fevereiro de 2015. 

Aprovada por unanimidade.  

III. Ata da 2ª reunião ordinária, realizada em 04 de março de 2015. 

Aprovada por unanimidade.  

IV. Ata da 3ª reunião ordinária, realizada em 01 de abril de 2015. 

Aprovada por unanimidade.  

EXPEDIENTE 

I. Criação de disciplinas livres do Bacharelado em Neurociência. 

 Item promovido à ordem do dia. Aprovado por unanimidade com alterações. 

II. Revisão das disciplinas conjuntas das Licenciaturas. 

Item promovido à ordem do dia. Aprovado por unanimidade. 

III. Alteração de códigos dos estágios supervisionados da Licenciatura em Matemática. 

Item promovido à ordem do dia. Aprovado por unanimidade. 
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IV. Comissão para processo seletivo simplificado para professor visitante referente ao edital 

267/2014. 

Item promovido à ordem do dia. Aprovada por unanimidade Comissão composta pelos docentes Evonir 

Albrecht, Francisco José Brabo Bezerra e Vivilí Maria Silva Gomes. 

V. Solicitação de abertura de cinco processos seletivos na área de Computação. 

Item promovido à ordem do dia. Aprovado por unanimidade com alterações. 

VI. Solicitação de pedido de afastamento internacional do professor André Ricardo Oliveira 

Fonseca. 

Item promovido à ordem do dia. Aprovado por unanimidade. 

VII. Solicitação de pedido de afastamento internacional do professor Jeferson Cassiano. 

Item promovido à ordem do dia. Aprovado por unanimidade. 

VII. Solicitação de pedido de afastamento internacional do professor Ivan Kaygorodov. 

Item promovido à ordem do dia. Aprovado por unanimidade. 

VIII. Indicação de nomes que irão compor a Comissão que irá analisar o número de representantes 

do Conselho em cada categoria para a próxima legislatura do ConCMCC. 

O professor Ronaldo Cristiano Prati fará o estudo e apresentará uma proposta na próxima reunião 

ordinária. 

 

 

 

 

 


