
SINOPSE 

 

3ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 3ª sessão 

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

realizada em 3 de abril de 2019, às 14h07 na sala André Balan, 3º andar, torre 2, bloco 

A, câmpus Santo André. 

INFORMES 

  

Informes da Presidência do Conselho: 

•                     A secretária executiva Elaine Konno informou que, conforme solicitação 

deste Conselho, fora enviado um e-mail para a CPPD solicitando informações acerca da 

gestão dos estágios probatórios dos docentes pelo SIG e a solicitando que o CMCC seja 

o Centro a testar essa parte do sistema. 

•                     O professor Marcelo Reyes apresentou as atividades esporádicas 

realizadas pelo professor Renato Mendes Coutinho, cujo projeto é: “a máquina, 

inteligência e desinteligência: utopia e entropia à vista”. 

•                 O professor Marcelo Reyes mostrou o relatório de atividades esporádicas 

realizadas em 2018 pelo professor Claudinei Eduardo Biazoli Junior. 

•                     O professor Marcelo Reyes relatou acerca das atividades esporádicas do 

professor Dmitry Vasilevich, cujo projeto é: “Laboratório de Teoria Quântica de 

Campos Fortes”. 

•                     O professor Marcelo Reyes apresentou as atividades esporádicas do 

professor Abrahão Fontes Baptista no evento “Neuromodulação Clínica para médicos e 

fisioterapeutas”. 

•                     O professor Marcelo Reyes informou que o professor João Carlos da 

Motta Ferreira aposentou-se, por isso aquele presidente agradeceu toda dedicação desse 

docente à UFABC. 

•                     O professor Marcelo Reyes esclareceu que a primeira chamada para 

auxílio a eventos resultou numa demanda  mais de R$ 10.000,00. Todavia a 



disponibilidade de orçamento para todo o ano é de apenas R$ 5.000,00 e por isso foram 

priorizados os professores quem não receberam recentemente auxílio para eventos ou 

diárias. 

  

Informes dos Conselheiros: 

•                     O professor Eduardo Gueron solicitou informações acerca da tramitação 

da resolução do Consuni a qual trata da cobrança de taxa de inscrição em eventos, em 

razão desse item ter sido retirado de pauta daquele Conselho. Deliberou-se que esse 

questionamento seja enviado à Reitoria. 

  

ORDEM DO DIA 

  

•                     Ata da reunião ordinária realizada em 13 de março de 2019. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. Aprovado por unanimidade. 

•                     Relatório parcial de estágio probatório do professor Walter Hugo 

Lopez Pinaya. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. Aprovado por unanimidade. 

•                     Discussão sobre a composição da próxima legislatura do ConCMCC. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. A proposta aprovada foi a composição com 

15 membros: 1 TA, 1 discente de graduação, 1 discente de pós-graduação, 1 docente do 

CCNH, 1 docente do CECS, 8 docentes do CMCC, vice-presidente e presidente. 

•                     Apreciação de convênios sem remuneração: 

 Claudinei Eduardo Biazoli Junior - projeto: “Construção e validação de 

escala de granularidade emocional”; 

 Marcelo Bussotti Reyes – projeto de pesquisa: “Neurociência 

Computacional e de Sistemas, FAPESP – FACEPE, 

Itens relatados pelo professor Marcelo Reyes. Aprovados por unanimidade. 

 

 



 

EXPEDIENTE 

  

Solicitação da presidência para inclusão de um item na pauta: proposta para 

alteração da data da reunião de julho de 2019. 

Aprovada a inclusão do item. 

•                     Renovação de contrato de trabalho da professora visitante Érika 

Reime Kinjo. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por 

unanimidade. 

•                     Relatório de afastamento para pesquisa da professora Marcia Aguiar. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por 

unanimidade. 

•                     Relatório de afastamento para pesquisa da professora Ana Ligia 

Scott. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por 

unanimidade. 

•                     Relatório de gestão pertinente ao ano de 2018. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por 

unanimidade. 

•                     Proposta de alteração da data da reunião de julho de 2019: de 

17/07/2019 para 10/07/2019. 

Item relatado pelo professor Marcelo Reyes. Promovido à Ordem do Dia. Aprovado por 

unanimidade. 

 


