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SINOPSE 

11ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 11ª sessão ordinária do Conselho 

do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 9 de dezembro de 2015, às 

14h16, na sala 312-2 do Bloco A – UFABC. 

 

INFORMES 

1. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o item “Revisão de Normas para distribuição 

e redistribuição de vagas abertas em salas de docente” constante do Expediente na reunião anterior não 

havia sido colocado em pauta nesta reunião, pois ainda estava em estudo e a discussão ainda seria 

amadurecida e elaborada uma proposta estruturada que será apresentada ao CMCC antes do item voltar a 

ser discutido no Conselho.  

2. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o item “Diretrizes para Composição de 

Bancas de Concurso e de Processo seletivo” constante do Expediente na reunião anterior não havia sido 

colocado em pauta nesta reunião, pois ele considerava necessária uma reunião com os coordenadores de 

cursos de graduação e pós-graduação e a elaboração de uma proposta estruturada que será apresentada ao 

CMCC antes de o item voltar a ser discutido no Conselho. 

3. O professor Marcelo Bussotti Reyes fez um breve relato sobre o orçamento do CMCC para o 

exercício de 2016, em que repetindo a situação do exercício de 2015, não haverá verba de investimento 

para o Centro. 

4. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que a Comissão de Vagas aprovou a expansão de 

vagas dos editais da Matemática 028/2015 e 029/2015, porém apenas para três vagas cada e que o edital 

029/2015 que previa a expansão para uma quarta vaga será novamente discutido na próxima reunião da 

Comissão de Vagas e que ele acreditava que essa expansão seria aprovada. 

 

ORDEM DO DIA 

Não houve originalmente itens constantes da Ordem do Dia na pauta. 
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EXPEDIENTE 

I.   Solicitação do professor Cristian Favio Coletti de afastamento internacional para 

realização de pós-doutoramento. 

Item relatado pelo demandante o professor Cristian Favio Coletti. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado 

por unanimidade. 

II. Solicitação da professora Sandra Maria Zapata Yepes de afastamento internacional para 

realização de pós-doutoramento). 

Item relatado pelo conjugue da demandante o professor Cristian Favio Coletti. Promovido à Ordem do 

Dia. Aprovado por unanimidade. 

III. Relatório de atividades de pós-doutoramento da professora Karla Vittori. 

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

unanimidade. 

IV. Parecer da Comissão de Redistribuição sobre pedido do professor Cháriston André Dal 

Belo. 

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

unanimidade. 

V. Aprovação da ementa da disciplina "Neurociência e Educação”. 

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

unanimidade. 

 


