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SINOPSE 

 

5ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 5ª sessão ordinária do 

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 07 de 

junho de 2017, às 14h19, na sala 312-2 do Bloco A, campus de Santo André – UFABC. 

 

INFORMES 

I. O servidor Silas da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura convidou os Conselheiros a 

participarem do III Congresso de Extensão Universitária. 

II. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que foi criado um Grupo de Trabalho para 

discutir a resolução ConsEPE nº 100. 

III. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que os laboratórios do Bloco L serão 

entregues em breve. 

IV. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que o professor Rogério Perino de Oliveira 

Neves encaminhou carta convite referente ao seu pedido de afastamento internacional aprovado 

em reunião anterior. 

 

ORDEM DO DIA 

I. Ata da reunião ordinária realizada em 27 de março de 2017. 

Aprovada por unanimidade. 

II. Ata da reunião ordinária realizada em 12 de abril de 2017. 

 Aprovada por unanimidade. 

III. Ata da reunião ordinária realizada em 10 de maio de 2017. 

 Aprovada por unanimidade. 
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IV. Aprovação de indicação ad referendum de membros da Comissão Especial da Promoção 

da Professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco. 

 Aprovada por unanimidade. 

V. Definição do número de representantes em cada categoria para a próxima legislatura do 

ConCMCC. 

 Aprovada por unanimidade a proposta de que será mantida a composição atual: 8 

representante docentes do Centro, 2 representantes técnicos-administrativos do Centro, 2 

representantes discentes de graduação ou de pós-graduação, 1 representante docente do 

CCNH e um representante docente do CECS.  

 

EXPEDIENTE 

I. Aprovação da Comissão Avaliadora referente ao processo seletivo para professor 

visitante sênior – edital 182/2016. 

  Aprovada por unanimidade. 

II. Solicitação de afastamento internacional do professor Olexandr Zhydenko. 

  Aprovado por unanimidade. 

III. Curso de Especialização em Neurociência. 

  Aprovado por unanimidade com a seguinte alteração: deverá haver uma cláusula 

no projeto do curso prevendo a sua cobrança. 

IV. Comissão Eleitoral responsável pela eleição do ConCMCC. 

  Aprovada por unanimidade. 

V. Edital para eleição do ConCMCC. 

  Aprovado por unanimidade. 

VI. Proposta de resolução sobre prazo limite para discussão no ConCMCC sobre número de 

representantes em cada categoria para as próximas legislaturas do ConCMCC. 

 Aprovada por unanimidade com a seguinte alteração: esse prazo limite será 

estabelecido por meio de um Ato Decisório e não uma resolução. 
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VII. Proposta de normatização de atribuição de créditos de carga didática a professores que 

exercem atividades didáticas de extensão. 

  Retirada de pauta a pedido do relator, devido à informação dada pelo professor 

Marcelo Bussotti Reyes de que será criado um Grupo de Trabalho com o objetivo de 

discutir a resolução ConsEPE nº 100. 

VIII.  Proposta de Resolução para Afastamento superior a 59 dias.  

  Aprovada por unanimidade com alterações. 

IX. Aprovação da nova Composição da Comissão de Pesquisa do CMCC.  

  Aprovada por unanimidade. 

X. Aprovação do relatório do GT sobre distribuição das novas 11 vagas para concurso no 

âmbito do CMCC. 

  Aprovado por unanimidade. 

XI. Proposta de reformulação do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Matemática. 

 Retirado de pauta a pedido da Mesa. 

XII. Projeto da Reserva Técnica Institucional. 

 Aprovado por unanimidade. 

 

 


