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SINOPSE 

9ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 9ª sessão ordinária do Conselho 

do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 14 de outubro de 2015, às 

14h17, na sala 312-2 do Bloco A – UFABC. 

 

INFORMES 

1. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o professor do CMCC Carlos Alberto 

Kamienski foi aprovado no concurso para professor titular e será nomeado assim que acabar o prazo de 

recursos e fez um breve histórico sobre a realização do concurso. 

2. O professor Marcelo Bussotti Reyes fez um breve relato sobre a tramitação 

do Curso de Bacharelado em Artes e Tecnologia na CG, informou que já há uma prévia 

do projeto pedagógico sendo apresentado e uma discussão em separado sobre a sua 

viabilidade. Ele manifestou preocupação porque o BAT e os seus quatro cursos pós-BI 

têm pouquíssima aderência com o CMCC.  

ORDEM DO DIA 

Não houve originalmente assuntos constantes na Ordem do Dia na pauta. 

EXPEDIENTE 

I. Aprovação do Projeto Fapesp RTI15 intitulado “Adequação de 24 Laboratórios do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição da UfABC. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por 

unanimidade. 

II. Indicação de docente para representar o CMCC no Escritório de Integridade em Pesquisa 

da UFABC. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido à Ordem do Dia. Aprovada por 

unanimidade a indicação do professor David Corrêa Martins Júnior. 
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III. Abertura de concurso para contratação de professor adjunto na área de conhecimento de 

Neurociência e Cognição. 

Item relatado pelo professor Yossi Zana. Promovido à Ordem do Dia. Aprovada por unanimidade com 

alterações. 

IV. Solicitação de aproveitamento de vaga remanescente de concurso e abertura de concurso 

na área de conhecimento de Ensino de Matemática. 

Item relatado pela professora Virgínia Cardia Cardoso. Promovido à Ordem do Dia. Aprovada por 

unanimidade com alterações. 

V. Solicitação de abertura de processo seletivo na área de Matemática. 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Promovido à Ordem do Dia. Aprovada por 

unanimidade com alterações. 

VI. Padronização dos espaços destinados às salas de Coordenação de Curso do CMCC. 

Item relatado pela professora Ruth Ferreira Santos Galduroz que sugeriu que os Coordenadores de curso 

passassem a compartilhar salas de reunião e as salas de Coordenação que tem baixo uso voltassem a 

serem salas de docentes. 

VII. Levantamento de temas e sugestões a serem discutidos na atual legislatura. 

Item relatado pelo professor Yossi Zana que apresentou as demandas coletadas com o auxílio de colegas a 

serem respondidas pela Direção do Centro. 


