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SINOPSE

2ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC)
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 2ª sessão ordinária do
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 14 de
março de 2018, às 14h15, na A1-S203, Bloco Alpha 01, câmpus São Bernardo do Campo.

INFORMES

I.

Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes informou sobre

a atual conjuntura da Universidade em que o professor Klaus Capelle foi nomeado Reitor em
caráter pro tempore pelo Ministério da Educação devido à demora deste Ministério em nomear o
novo Reitor da UFABC. Ele também destacou que em sua opinião deveria ser nomeado o
primeiro indicado na lista tríplice em respeito à autonomia universitária. O professor Luiz Carlos
Rozante apresentou uma sugestão de moção preocupação referente à demora na nomeação do
professor Dácio Roberto Matheus, a qual após sugestões de alterações teve a sua versão
secundada por todos os presentes. O ConCMCC também deliberou que a moção deverá ser
publicada em seu sítio eletrônico, bem como no Boletim de Serviços e uma cópia da Moção
deverá ser encaminhada via oficio ao Ministro da Educação.

II.

Informe da Presidência do Conselho: o professor Marcelo Bussotti Reyes apresentou a

moção de agradecimento ao professor Jesús Pascual Mena Chalco.

III.

Não houve informes dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA

I.

Ata da reunião ordinária realizada em 21 de fevereiro de 2017.
Aprovada com uma abstenção.

II.

Relatório parcial de estágio probatório da docente Carla Lopes Rodrigues.
Aprovado por unanimidade.

III.

Relatório parcial de estágio probatório do docente Luiz Enrique Ramirez.
Aprovado por unanimidade.
EXPEDIENTE

I.

Composição da Banca Examinadora indicada pela plenária do Bacharelado em

Matemática para o concurso 227/16 (Matemática pura).
Item relatado pelo professor Maurício Richartz. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado
com duas abstenções: professores Daniel Miranda Machado e Márcio Fabiano da Silva.

II.

Composição da Banca Examinadora indicada pela plenária do Bacharelado em

Matemática para o concurso 227/14 (Matemática aplicada).
Item relatado pelo professor Maurício Richartz. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado
por unanimidade com duas alterações.

III.

Apresentação do plano de trabalho do evento “Workshop for Women in Differential

Equations – ICM 2018 Satellite Event.
Item relatado pela professora Juliana Fernandes da Silva Pimentel. Promovido à Ordem
do Dia. Aprovado por unanimidade.
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IV.

Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva.

Item relatado pela professora Priscila Benitez. Após discussão e sugestão de alterações
ficou decidido que o item retornará na Ordem do Dia da próxima reunião e será relatado
pelo professor Daniel Miranda Machado.

V.

Alteração da ementa da disciplina “Educação Inclusiva”.

Item relatado pela professora Priscila Benitez. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por
unanimidade com alterações.

VI.

Uso dos espaços do 5º andar da Torre 2, Bloco A.

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após discussão e sugestão de
alterações o ConCMCC deliberou que as plantas com as alterações sugeridas deverão ser
encaminhadas para ciência da Comunidade do CMCC juntamente com esta sinopse.
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