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SINOPSE 
 

2ª reunião ordinária do Conselho do CMCC (ConCen) 
 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 2ª 

sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

(Concen), realizada em 16 de março de 2011, às 14h35, na sala 302 da 3ª torre do 

Bloco A – UFABC. 

 

INFORMES 

 

1. A professora Gisele Cristina Ducati informou que encaminhou à Reitoria 

pedido de exoneração do seu cargo de vice-diretora do Centro; 

2. O professor Igor Leite Freire informou sobre freqüentes reclamações por 

parte dos docentes relativas a problemas de segurança nas portas do 

Bloco A e solicitou que o Conselho de Centro encaminhe um documento 

com essas reclamações à Prefeitura Universitária. O professor Edson 

Pinheiro Pimentel sugeriu que seja encaminhada uma mensagem a todos 

os docentes do Centro consultando quem está com algum tipo de 

problema na porta de sua sala e que as mesmas sejam anexadas ao 

documento; 

3.  O professor Igor Leite Freire informou que na reunião do Conselho de 

Centro de dezembro de 2010 ele e o professor Márcio Fabiano da Silva 

renunciaram às suas posições como membros da Comissão que tinha por 

atribuição elaborar o Regimento e o Plano Diretor do Centro e que ele 

acreditava que o assunto seria discutido na reunião de fevereiro de 2011, o 

que não ocorreu. Ele manifestou sua preocupação de que o mandato de 

dois anos dos atuais Conselheiros se encerre em julho deste ano sem que 

tenham sido aprovados o Regimento e o Plano Diretor do Centro e sugere 
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que o assunto volte a ser discutido formalmente na próxima reunião do 

Conselho de Centro; 

4. O professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou que juntamente com a 

convocação seja encaminhado um pedido de confirmação de presença aos 

Conselheiros para evitar problemas de atraso do início das reuniões ou até 

mesmo cancelamentos devido a quorum insuficiente para realização das 

mesmas; 

5. A professora Gisele Cristina Ducati parabenizou os Coordenadores de 

Curso e a Secretaria do Centro pelo conceito máximo do MEC obtido pelos 

três bacharelados interdisciplinares do Centro; 

6. A professora Ilma Aparecida Marques solicitou esclarecimentos relativos à 

falta de impressoras para uso dos docentes no Bloco B. 

 

ORDEM DO DIA 

 

I. Discussão sobre alteração do algoritmo de escolha de salas tendo em vista a 

solicitação de docentes do CMCC; 

Após deliberação, o Conselho decidiu por unanimidade manter o algoritmo 

aprovado na reunião ordinária de dezembro de 2009. Também foi decidido que 

será encaminhado um documento à Reitoria solicitando esclarecimentos sobre 

a política de alocação de salas para docentes de forma a respeitar o 

compromisso prévio assumido de alocar um docente por sala. 

II. Aprovação da participação do professor Carlos Alberto Kamienski como 

coordenador do projeto de pesquisa “AltoStratus: Soluções de Middleware para 

Composição, Execução e Gerenciamento de Serviços em Nuvens Híbridas e 

Heterogêneas”; 

Foram solicitadas vistas do projeto pelos conselheiros, o qual após análise 

dos mesmos voltará a ser discutido na próxima reunião. 


