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SINOPSE
2ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC)
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 2ª sessão ordinária do Conselho
do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 04 de março de 2015, às
14h11, na sala 312-2 do Bloco A – UFABC.

INFORMES

1.

O professor Edson Pinheiro Pimentel leu o relatório de pós-doutoramento encaminhado pelo

docente Roldão da Rocha Júnior.
2.

O professor Edson Pinheiro Pimentel leu a minuta da Comunicação Interna intitulada “Resposta à

CI Proex nº 259/2014”. Após sugestões de alteração por parte do Conselho, a minuta foi aprovada por
unanimidade.
3.

O professor Edson Pinheiro Pimentel leu a minuta da Comunicação Interna intitulada “Sobre o

concurso para professor titular para a Área de Ciência da Computação - edital 194/2014”. Como não
houve um consenso por parte do Conselho nas sugestões de alteração, o professor Edson Pinheiro
Pimentel se prontificou a fazer alterações e encaminhar via mensagem eletrônica a minuta para revisão e
aprovação do Conselho.
ORDEM DO DIA

I. Ata 11ª reunião ordinária realizada em 03 de dezembro de 2014.
Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve nenhuma manifestação, a ata foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade.
II. Nomeação da Comissão de Pesquisa do CMCC.
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade a seguinte composição:

- Professores Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira (titular) e André Ricardo Oliveira Fonseca (suplente)
representando o curso de Bacharelado em Matemática;
- Professores Valdecir Marvulle (titular) e Alessandro Jacques Ribeiro (suplente) representando o curso
de Licenciatura em Matemática;
- Professores Daniel Morgato Martin (titular) e Fernando Teubl Ferreira (suplente) representando o curso
de Bacharelado em Ciência da Computação;
- Professores João Ricardo Sato (titular) e Alexandre Hiroaki Kihara (suplente) representando o curso de
Bacharelado em Neurociência;
- Professores Luiz Carlos Rozante (titular) e Marcelo Salvador Caetano (suplente) representando a
Diretoria do CMCC;
III. Discussão e criação de Grupo de Trabalho sobre a revisão da resolução nº 10 de 10 de julho de
2013 que regulamenta a concessão de afastamento internacional de docentes, ocupantes de
cargos efetivos lotados no CMCC da Universidade Federal do ABC, para qualificação em
programas de pós-doutorado.
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após pequena discussão foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade a seguinte composição: o servidor Fernando Marcate Garcia dos Anjos
representando os servidores técnico-administrativos do Centro, o professor Valdecir Marvulle
representando o Bacharelado em Matemática, o professor Francisco José Brabo Ferreira representando a
Licenciatura em Matemática, o professor André Guilherme Ribeiro Balan representando o Bacharelado
em Ciência da Computação. O representante do Bacharelado em Neurociência será posteriormente
indicado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. O Conselho também estabeleceu que no texto da
Portaria que deverá nomear a Comissão deverão constar claramente os objetivos da mesma.
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