
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

ATO DECISÓRIO Nº 8/2022 - ConCMCC (11.01.11.03) 

 23006.013946/2022-03Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 12 de julho de 2022.

O CONSELHO DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO (ConCMCC)
, no uso de suas atribuições e DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

CONSIDERANDO a Resolução ConsUni nº 23/2009 de 5 de junho de 2009 que define
nova composição para os Conselhos de Centro;
CONSIDERANDO o Regimento do Conselho do CMCC;
CONSIDERANDO o ato decisório do ConCMCC nº 3 de 9 de junho de 2017 que
regulamenta o prazo máximo para discussão da composição das legislaturas do
ConCMCC.;
CONSIDERANDO as deliberações ocorridas na VI sessão ordinária do ConCMCC,
realizada em 11 de julho de 2022.

DECIDE: 

Art. 1º Definir a composição do Conselho do CMCC para a legislatura 2023-2025:

I. diretor do CMCC, como seu presidente;

II. vice-diretor do CMCC, como vice-presidente; 

III. oito representantes dos servidores docentes do Centro, com mandato de dois anos, eleitos
por seus pares do CMCC; 

IV. um representante dos servidores técnico-administrativos lotados no CMCC, com mandato
de dois anos, eleitos por seus pares do CMCC; 

V. um representante do corpo discente de graduação, com mandato de um ano, eleitos por
seus pares; 

VI. um representante do corpo discente de pós-graduação, com mandato de um ano, eleitos
por seus pares; 

VII. um representante docente do CCNH, com mandato de dois anos, eleito por seus pares do
respectivo centro; 
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VIII. um representante docente do CECS, com mandato de dois anos, eleito por seus pares do
respectivo centro.

Art. 2º Este Ato Decisório entra em vigor no dia 1º agosto de 2022.

(Assinado digitalmente em 12/07/2022 17:31)
MAURICIO RICHARTZ

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

CGE-CMCC (11.01.11.04)

Matrícula: 1907614
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