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SINOPSE 
 

4ª reunião ordinária Conselho do CMCC (ConCen) 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da 4ª sessão ordinária do Conselho do Centro de 
Matemática, Computação e Cognição (Concen), realizada em 05 de 
maio de 2010, às 14h15, na sala 408 do 4º andar do Bloco B – 
UFABC. 

 
COMUNICADOS 

 

1. O docente do CMCC Edson Ryoji Okamoto Iwaki e o servidor Paulo Hoffman da 

Biblioteca da Universidade, presentes na reunião a convite do Conselho, fizeram 

uma apresentação sobre todo o trâmite para a compra de livros didáticos por parte 

da UFABC e responderam às dúvidas dos docentes presentes; 

2. A servidora Quélita Lidaiana de Souza apresentou, a pedido do professor Valdecir 

Marvulle, a planilha enviada para a Propladi com a previsão do orçamento do CMCC 

para os exercícios 2010 e 2011. 

 
 

ORDEM DO DIA 
 

I. Aprovação das regras para redistribuição de professores de outras IFES para o 

CMCC; 

O Conselho decidiu por ampla maioria que serão formadas Comissões de 

Avaliação de pedidos de Redistribuição de acordo com cada caso. Também 

foram aprovadas mudanças nos artigos 2º, 3º, 4º e 7º presentes na resolução 

que estabelece normas para a redistribuição de docentes de outras IFES para o 

CMCC. Estas mudanças serão feitas e a resolução será novamente submetida 

na próxima reunião do Conselho. 

II. Ata da 3ª sessão ordinária de 2010, realizada em 07 de abril de 2010; 

Aprovada por ampla maioria com alterações. 

III.  Ata da 1ª sessão extraordinária de 2010, realizada em 22 de abril de 2010; 

Aprovada por ampla maioria com alterações. 
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IV.  Avaliação do relatório do Estágio Probatório da professora: Zhanna Kuznetsova; 

Aprovada por unanimidade. 

V.  Afastamento internacional do Prof. Roberto Venegeroles Nascimento; 

Aprovado por unanimidade. 

VI. Afastamento internacional da Profa. Tatiana Lima Ferreira; 

Aprovado por unanimidade. 

VII. Afastamento internacional do Prof. João Ricardo Sato; 

Aprovado por unanimidade. 

VIII. Aprovação do Projeto de Extensão Neurociências nas escolas: um potencial de ação 

transformadora; 

Aprovado por unanimidade. 

IX.  Aprovação do Contrato de Cooperação entre o CMCC e o Max Plank Institute, 

denominado: Contract to Establish a Partner Group of the MPI for Gravitational 

Physics called the Partner Group for Relativistic Astrophysics; 

Aprovado por unanimidade. 


