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SINOPSE 

 

7ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 7ª sessão ordinária do 

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 16 de 

agosto de 2017, às 14h07, na sala 312-2, Torre 2, Bloco A – campus de Santo André. 

 

INFORMES 

I. O professor Edson Pinheiro Pimentel deu posse à nova legislatura do Conselho. 

II. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que será encaminhado em breve um 

tutorial elaborado pela Secretaria do Conselho aos Conselheiros, o qual deverá conter um resumo 

das principais resoluções do Conselho, encaminhamento de itens, a dinâmica de discussão e 

votação, etc. 

III. O professor Edson Pinheiro Pimentel fez uma breve apresentação sobre o quadro de 

vagas de docentes efetivos e visitantes do Centro, contendo as vagas já concursadas, concursos e 

processos seletivos em andamento, redistribuições, etc.  

IV. O professor Marcelo Bussotti Reyes informou que projeto para uso da Reserva Técnica 

Institucional referente exercício 2016/2017 foi aprovado pela Fapesp. 

V. O professor Maurício Firmino Silva Lima informou que em breve ocorrerá o evento 

intitulado Oficina de Eventos Dinâmicos, coordenado por ele, e agradeceu ao apoio da Divisão 

Administrativa do CMCC. 

VI. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou ao novo Conselho de Centro sobre como 

a legislatura anterior deliberava sobre as solicitações de autorização de docente para realização 

de atividade esporádica indicando que o Conselho poderia sugerir outras formas para processar 

essas solicitações. Explicou ao Conselho que, de acordo com resolução Consuni 135, algumas 

solicitações eram apenas informadas pelo Diretor e outras precisavam da autorização do 
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Conselho. Prosseguindo, apresentou a “Solicitação de autorização para atividade esporádica e 

eventual do docente André Mascioli Cravo”, conforme resolução Consuni 135. Informou que a 

mesma enquadra-se no item 9 do anexo da referida resolução indicando que a “Autorização é 

dada pelo Diretor do Centro ao qual o docente estiver vinculado e que o Diretor deverá 

comunicar as autorizações dadas ao Conselho do Centro”. 

VII. O professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou a “Solicitação de autorização para 

atividade esporádica e eventual do docente Jesus Pascual Mena Chalco”, conforme resolução 

Consuni 135. Informou que a mesma enquadra-se no item 12 do anexo da referida resolução 

indicando que “A participação do docente no projeto deve ser autorizada pelo Conselho do 

Centro ao qual o mesmo estiver vinculado”. Destacou que a quantidade de horas está 

dentro do limite permitido. Solicitou a manifestação do Conselho de Centro, sendo 

aprovada por unanimidade. 

VIII. O professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou a “Solicitação de autorização para 

atividade esporádica e eventual do docente Jerônimo Cordoni Pellegrini” conforme resolução 

Consuni 135. Informou que a mesma enquadra-se no item 12 do anexo da referida resolução 

indicando que “A participação do docente no projeto deve ser autorizada pelo Conselho do 

Centro ao qual o mesmo estiver vinculado”. Destacou que a quantidade de horas está 

dentro do limite permitido. Solicitou a manifestação do Conselho de Centro, sendo 

aprovada por unanimidade. 

IX. O professor Edson Pinheiro Pimentel apresentou a “Solicitação de autorização para 

atividade esporádica e eventual do docente André Luiz Brandão”, conforme resolução Consuni 

135. Informou que a mesma enquadra-se no item 12 do anexo da referida resolução indicando 

que “A participação do docente no projeto deve ser autorizada pelo Conselho do Centro ao 

qual o mesmo estiver vinculado”. Destacou que a quantidade de horas está dentro do limite 

permitido. Solicitou a manifestação do Conselho de Centro, sendo aprovada por 

unanimidade. 

X. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou sobre o trâmite do “Projeto Pedagógico 

da Licenciatura em Matemática” na Comissão de Graduação e destacou as alterações ocorridas 

no projeto em relação à versão aprovada no Conselho de Centro. 
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ORDEM DO DIA 

 

I. Ata da reunião ordinária realizada em 12 de julho de 2017. 

Aprovada por unanimidade com sete abstenções. 

II. Ata da reunião extraordinária realizada em 20 de julho de 2017. 

Aprovada por unanimidade com sete abstenções. 

 

EXPEDIENTE 

    

I. Aprovação da “Celebração de parceria entre RNP, UFABC e FUNDEP para 

desenvolvimento do projeto SWAMP”. 

  Item relatado pelo professor Carlos Alberto Kamienski. Promovido à Ordem do 

Dia. Aprovado por unanimidade. 

II. Formação da Comissão Organizadora da Pesquisa de Opinião para escolha do Diretor e 

Vice-Diretor do CMCC. 

  Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e pela servidora Patrícia Dias 

dos Santos. Após consulta ao Conselho a seguinte formação foi promovida à Ordem do Dia 

e aprovada por unanimidade:  

- Representação Técnica Administrativa: Elaine Konno Rocha e Lucieni Gomes da 

Silva Martinelli 

- Representação Docente: André Ricardo Oliveira da Fonseca, Elizabeth Teodorov e 

Raquel Vecchio Fornari 

- Representação Discente de Graduação: André Oliveira Macedo 

- Representação Discente de Pós-Graduação: Attalya Karolyne Santos Felix 

A Comissão será presidida pela servidora Elaine Konno Rocha. 
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III. Formação da Comissão Eleitoral para escolha do Diretor e Vice-Diretor do CMCC. 

  Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel e pela servidora Patrícia Dias 

dos Santos. Após consulta ao Conselho a seguinte formação foi promovida à Ordem do Dia 

e aprovada por unanimidade: 

- Representação Técnica Administrativa: Patrícia Dias dos Santos e Carla Monique de 

Andrade Gomes 

- Representação Docente: Gustavo Sousa Pavani. Os demais membros serão definidos 

após consulta aos indicados pelos Conselheiros, a qual deverá ser feita pela Secretaria do 

Conselho na ordem de prioridade aprovada e encaminhada aos Conselheiros por meio de 

mensagem eletrônica para aprovação.  

- Representação Discente de Graduação: Natalia Gomes do Nascimento Sampaio 

- Representação Discente de Pós-Graduação: Steven González Lugo 

A Comissão será presidida pela servidora Patrícia Dias dos Santos. 

 

IV. Aprovação da Comissão Avaliadora referente ao processo seletivo para professor 

visitante – edital 203/2016: área de Ensino de Matemática. 

  Item relatado pelo professor Francisco José Brabo Bezerra. Promovido à Ordem do 

Dia. Aprovado por unanimidade. 

V. Composição da banca avaliadora para o concurso público do Edital 196/2016 para 

professor adjunto na área de Neurobiologia Celular e Molecular, subárea Imunologia, 

Bioquímica e Desenvolvimento. 

 Item relatado pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Promovido à Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade. 

VI. Aprovação da Comissão Avaliadora referente ao processo seletivo para professor 

visitante – edital 207/2016: área Neurociência, subárea Desenvolvimento Neural e Cognitivo. 

 Item relatado pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Promovido à Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade. 
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VII. Edital de Concurso Público para 1 vaga de Professor Adjunto na área de Neurociência, 

subárea a definir. 

  Item relatado pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Promovido à Ordem do 

Dia. Aprovado por unanimidade. 

VIII. Oferta de curso de atualização em neurociência. 

  Item relatado pelo professor Marcelo Salvador Caetano. Promovido à Ordem do 

Dia. Aprovado por unanimidade. 

IX. Relatório de atividades referente ao afastamento internacional para realização de estágio 

pós-doutoral do docente André Ricardo Oliveira da Fonseca. 

 Item relatado pelo professor André Ricardo Oliveira da Fonseca. Promovido à Ordem 

do Dia. Aprovado por unanimidade. 

X. Critérios para utilização da Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) do CMCC. 

  Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel que fez um breve relato e 

apresentou uma minuta de resolução elaborada por ele para fundamentar a discussão. Este 

item será mantido no Expediente e voltará a ser discutido assim que for apresentada a 

proposta elaborada por Grupo de Trabalho a ser nomeado em breve. 

XI. Criação de Grupo de Trabalho para elaborar Projeto para uso de Taxa de Ressarcimento 

Institucional (TRI) do CMCC para os próximos anos. 

 Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão ficou 

definido que a Comissão deverá ser composta por: um representante da Diretoria, um 

representante das Divisões Acadêmica e Administrativa e um representante de cada área 

do Centro. Os indicados deverão ser submetidos à aprovação do Conselho por meio de 

mensagem eletrônica a ser encaminhada pela Presidência. 


