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SINOPSE 

 
10ª reunião ordinária Conselho do CMCC (ConCen) 

 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 10ª sessão 

ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (Concen), 

realizada em 10 de novembro de 2010, às 14h35, na sala 301 do 3º andar do Bloco B – 

UFABC. 

INFORMES 

1. O professor Valdecir Marvulle informou que foram aprovados quatro novos 

cursos de pós-graduação na UFABC: Ciência da Computação; Ciências Humanas 

e Sociais; Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática; e Neurociência 

e Cognição; 

2. O professor Valdecir Marvulle relatou seu pedido a Reitoria de que a banca de 

Concurso para o cargo de professor titular em Álgebra, Geometria e Topologia 

fosse repensada uma vez que nem todos os docentes sugeridos para compor a 

banca são de áreas correlatas às do concurso em questão; 

3. O professor Valdecir Marvulle informou que o funcionamento das catracas 

instaladas no térreo do Bloco B ainda está em discussão no Consuni e que a 

implantação das mesmas não foi informada previamente aos Conselheiros; 

4. O professor Valdecir Marvulle leu a Comunicação Interna nº 294 da Prefeitura 

Universitária sobre a instalação de laboratórios em imóvel localizado em São 

Bernardo do Campo; 

5. O professor Valdecir Marvulle leu a Comunicação Interna nº 69 da Reitoria, a qual 

solicita um estudo sobre o número de docentes alocados no Centro. 

 

ORDEM DO DIA 

 

I. Transferência, por parte da Reitoria, da Secretaria Executiva da CPPD para Secretaria 

Geral da UFABC; 

O Conselho de Centro decidiu por unanimidade endossar a CI CPPD 12/2010. 
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II. Relatórios de estágio probatório dos docentes Gustavo Sousa Pavani e Dmitry 

Vasilevich; 

Aprovados por unanimidade. 

III. Retificação do relatório de estágio probatório do professor Jerônimo Cordoni Pelegrini; 

Aprovado por unanimidade. 

IV. Aprovação por parte do Diretor dos relatórios parciais de estágio probatório; 

Item sugerido pelo professor Igor Leite Freire durante a reunião. Aprovado por 

unanimidade. Os relatórios parciais de estágio probatório passam a ser aprovados 

pelo Diretor do CMCC e só serão submetidos ao Conselho em caso de reprovação. 

Os relatórios finais de estágio probatório continuarão a ser submetidos diretamente 

à aprovação do Conselho de Centro.  

V. Parecer da Comissão de Avaliação do pedido de redistribuição do professor Pedro 

Paulo Araújo Maneschy; 

Aprovado por unanimidade. 

VI. Solicitação de prorrogação de 30 dias para finalização dos trabalhos e apresentação de 

proposta da Comissão de Atribuição Didática; 

Aprovado por unanimidade. 

VII. Retificação do projeto Executivo de Arquitetura do 6º pavimento da Torre 2 do Bloco A; 

Aprovado por unanimidade. 

VIII. Apresentação do APCN de doutorado em Matemática; 

Item suspenso por falta de quorum no momento da votação. 


