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SINOPSE 

 

11ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações da 11ª sessão ordinária do Conselho do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 11 de dezembro de 

2019, às 14h10 na sala  André Balan (312-2), torre 2, bloco A, campus Santo André. 

    

INFORMES 

 

I. Informes da Presidência do Conselho: o presidente passou a palavra para a 

servidora Vanessa Sales da ACIC (Assessoria de Cooperações Institucionais e 

Convênios) quem explanou acerca da celebração de convênios.  

II. Informes da Presidência do Conselho: o presidente apresentou a minuta da 

moção de pesar e reconhecimento em homenagem à falecida professora Mirtha Lina 

Fernández Venero. 

III. Informes da Presidência do Conselho: o presidente informou acerca da 

atividade esporádica realizada pela professora Patrícia Maria Vanzella: “Workshop 

Neurociência e Música: A Musicalidade Humana em Foco”. 

IV. Informes da Presidência do Conselho: o presidente apresentou a declaração 

de que o afastamento do professor Fábio Marques Simões de Souza será financiado 

por todo o período, consoante solicitação deste Conselho. 

V. Informes da Presidência do Conselho: o presidente apresentou a proposta de 

layout para a sala de professores visitantes no bloco B. 

VI. Informes da Presidência do Conselho: o presidente apresentou a declaração 

de horas pertinente à bolsa a ser recebida pelo professor João Ricardo Sato. Projeto: 

“PROADI-SUS: Utilização de técnicas avançadas de análise de dados (Big Data) e 

inovação para apoio ao planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde”. 
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VII. Informes dos Conselheiros. Sem informes. 

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ata da reunião ordinária realizada em 13 de novembro de 2019.  

Item relatado pela secretária executiva Elaine Konno Rocha . Aprovado com três 

abstenções. 

 Parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Cláudia Correa de 

Andrade Oliveira pertinente ao terceiro período. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado por unanimidade. 

 Apreciação de convênio com remuneração:  

 Professor: Jerônimo Cordoni Pellegrini. Projeto: “Pesquisa sobre sistemas 

algorítmicos e ações de disseminação do uso de softwares livres”. 

 Professoras: Cristiane Otero Reis Salum (com remuneração); Maria Tereza 

Carthery-Goulart e Katerina Lukasova (sem remuneração). Projeto: “Estudo e 

avaliação do impacto do Programa Criança Feliz (PCF) – Fase 2”. 

Itens relatados pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado por unanimidade. 

 

EXPEDIENTE 

 

Solicitação de inversão de pauta para que o item VI (Especialização em 

Neuromodulação Não Invasiva) fosse discutido antes do item I, em razão do 

demandante não ser conselheiro. Aprovado por unanimidade 
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I. Especialização em Neuromodulação Não Invasiva. 

Item relatado pelo professor Abrahão Fontes Baptista. O demandante ouviu as 

sugestões para melhorias no projeto. Deliberou-se que será designado um relator para 

o assunto.  

II. Ato decisório o qual regulamentará a desocupação de gabinetes para 

docentes, após concessão de licença para assuntos particulares. 

Item relatado pela professora Carla Negri Lintzmayer. Após arguição dos 

conselheiros, o assunto será mantido no expediente para ser discutido na próxima 

reunião. 

III. Solicitação de afastamento para pesquisa da professora Ana Lígia 

Barbour Scott. 

Item relatado pela professora Ana Lígia Barbour Scott. Aprovado por unanimidade 

IV. Renovação de contrato do professor visitante Richard Henrikus Augustus 

Hubertus Jacobs. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Foi deliberada a solicitação de 

um novo relatório de atividades e plano de trabalho para que o assunto seja votado por 

e-mail. 

V. Solicitação de afastamento internacional, sem ônus, da professora Maria 

Teresa Carthery-Goulart. 

Item relatado pela professora Maria Teresa Carthery Goulart. Aprovado por 

unanimidade. 

VI.  Alocação Didática CMCC 2020.1. 

Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa De Camargo. Aprovado por 

unanimidade.  

VII.  Prestação de Contas do Orçamento CMCC 2019. 

Item relatado pela servidora Renata Sales. Aprovado por unanimidade.  
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VIII. Relatório de atividades do professor visitante Francisco José Gozzi, em 

razão de ingresso como professor efetivo. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Para melhor compreensão do 

relatório, foi deliberado que docente realizasse algumas correções e enviasse um novo 

documento. Aprovado por unanimidade. 


