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SINOPSE 

7ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações da 7ª sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 14 de agosto de 2019, às 14h00 na 

sala  André Balan (312-2), bloco A, campus Santo André. 

  

INFORMES 

 

Informes da Presidência do Conselho: 

• O presidente recepcionou os novos conselheiros. 

• O presidente informou que a data da reunião de outubro foi alterada para o dia 

09/10/2019, conforme deliberado na última sessão. 

• A professora Mônica Schröder, pró-reitora da Propladi, quem esclareceu os 

efeitos do bloqueio orçamentário na UFABC. 

• O presidente informou acerca do pedido de redistribuição do professor Daniel 

Oliveira Dantas, primeiro classificado no concurso do edital 125/2018. 

• O presidente informou que a resolução deste Conselho, acerca da ocupação dos 

laboratórios de pesquisa, foi publicada no Boletim de Serviços de ontem, 13 de 

agosto de 2019. 

• O vice-presidente informou que os coordenadores de curso estão realizando o 

planejamento da alocação didática para 2020, o qual será apresentado em breve.  

Informes dos Conselheiros: 

• A professora Ana Lígia informou que há um GT (Grupo de Trabalho) para 

reformulação do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) cujo objetivo é a 

rever as metas quantitativas. 
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ORDEM DO DIA 

 

• Ata da reunião ordinária realizada em 10 de julho de 2019. 

Item relatado pela secretária executiva Elaine Konno Rocha. Aprovado com sete 

abstenções, em razão da maioria dos conselheiros não estarem na última sessão.  

• Parecer da comissão de estágio probatório do professor Boris Marin. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com a abstenção do 

conselheiro Boris. 

• Parecer final da Comissão de Estágio Probatório da professora Mirtha Lina 

Fernández Venero. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado por unanimidade. 

• Parecer da comissão de estágio probatório da professora Erika Alejandra 

Rada Mora. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado por unanimidade. 

• Apreciação do mérito de convênios com remuneração: 

 Prof. Evonir Albrecht. Projeto - “Construção de duas apostilas intituladas: 

Tópicos de Física Clássica voltados ao Ensino e Tópicos de Astronomia 

aplicados ao Ensino”. 

 Prof. Abrahão Fontes Baptista. Projeto – “Neuromodulação Clínica para 

profissionais da saúde”. 

Itens relatados pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Após discussão e 

encaminhamento de sugestões aos demandantes, os itens serão apreciados 

posteriormente.  
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EXPEDIENTE 

 

• Regras para credenciamento voluntário e descredenciamento docente no 

curso de Bacharelado em Neurociência. 

Item relatado pelo professor Rodrigo Pavão. Após discussão, foi designado o professor 

Edson Pinheiro Pimentel como relator para emitir um parecer a este Conselho.  

• Solicitação de afastamento para pesquisa do professor Stefano Nardulli. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade. 

• Solicitação de afastamento para pesquisa do professor Ivan Kaygodorov. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade. 

• Solicitação de liberação de cumprimento de carga didática pertinente ao 

período de afastamento para pesquisa do professor Ivan Kayagodorov. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Item negado por 

desenquadramento com o artigo 4º da resolução do ConCMCC 17. 

• Solicitação de liberação de cumprimento de carga didática pertinente a 

diversos períodos de afastamento da professora Cecília Chirenti. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Item negado por 

desenquadramento com o artigo 4º da resolução do ConCMCC 17. 

• Renovação de contrato de trabalho da professora visitante Dahisy Valadão 

de Souza Lima. 

Item relato pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Renovação aprovada e será realizada 

se for necessário, pois a docente provavelmente assumirá a vaga do concurso do CMCC 

em que foi aprovada.  

• Renovação do contrato de trabalho da professora visitante Ana Cláudia 

Silva Moreira. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade. 
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• Apreciação do mérito e da participação do professor Cláudio Nogueira de 

Meneses no Curso de Especialização em Gestão Lean. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade a participação do docente no curso. Entretanto, a atividade 

esporádica será votada posteriormente, quando o curso for oferecido.  

• Solicitação de afastamento para atuação como professor visitante no 

exterior – professora Cecília B. M. H. Chirenti. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade. 

• Carga didática de docentes do CMCC na pós-graduação em Neurociência e 

Cognição. 

Item relatado pelo professor Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro. Promovido para 

Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. 

• Carga didática de docentes do CMCC na pós-graduação em Matemática. 

Item retirado de pauta a pedido do demandante.  

 

 

 


