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SINOPSE 

8ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações da 8ª sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 25 de setembro de 2019, às 

14h12min na sala A2S311, bloco Alfa 2, campus São Bernardo do Campo. 

  

INFORMES 

 

Informes da Presidência do Conselho: 

• O presidente informou acerca da resolução ConsEPE nº 230, a qual trata sobre a 

revisão de projetos pedagógicos. 

• O presidente informou a concessão de bolsa, pela FAPESP, ao professor Flávio 

Aoki Horita, e o registro em ata da liberação de carga didática aprovada pelo 

Conselho anteriormente. 

• O presidente informou sobre a atividade esporádica a ser realizada pelo 

professor Alexandre Hideki Okano, palestra: “Neuromodulação no Esporte”.  

• O presidente informou sobre a atividade esporádica a ser realizada pelo 

professor Abrahão Fontes Baptista, palestras no “VII Curso de Neuromodulação 

na Rede NAPe N”. 

• O presidente informou a resposta da Procuradoria Federal acerca das atividades 

esporádicas solicitadas pelo professor Evonir Albrecht. 

• O presidente informou acerca da reformulação da ACI (Assessoria de 

Comunicação e Imprensa), cujo setor será coordenado pelo professor Olympio 

Barbanti. 

• O presidente informou sobre a atividade esporádica a ser realizada pelo 

professor André Mascioli Cravo, palestra: “Novas efemeridades”.  

• O presidente informou acerca do site da ACIC (Assessoria de Cooperações 

Institucionais e Convênios) e das informações que essa área enviou aos 

conselheiros. 
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• O presidente informou acerca da contratação das últimas vagas de docentes do 

CMCC. 

Informes dos Conselheiros: 

• A professora Maria de Lourdes solicitou esclarecimentos acerca do item retirado 

de pauta da última reunião, o qual abordaria a alocação didática da pós-

graduação em matemática.  

 

ORDEM DO DIA 

 

• Ata da reunião ordinária realizada em 14 de agosto de 2019. 

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

abstenções.  

• Parecer da comissão de estágio probatório do professor Renato Mendes 

Coutinho. 

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

• Regras para credenciamento voluntário e descredenciamento docente no 

curso de Bacharelado em Neurociência. 

Item relatado pelo professor Edson Pinheiro Pimentel. Após alterações, o item foi 

aprovado por unanimidade. 

• Apreciação de convênios sem remuneração: 

• Prof. André Mascioli Cravo. Projeto – “Temporal binding in interval and 

event perception: Common psychological and neural underpinnings?” 

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

 

• Ampliação de uma vaga do edital 126/2018. Área Computação, subárea 

Arquitetura de Computadores; Compiladores; Criptografia e Segurança de 

Informação; Matemática Computacional, Otimização e Combinatória; 

Paradigmas e Linguagens de Programação; Redes de Computadores; 

Teoria da Computação e Algoritmos. 

Item relatado pelo professor Harlen Costa Bagatelo. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade.  

• Ampliação de uma vaga do edital 127/2018. Área: Matemática, subárea: 

Análise, Álgebra, Geometria-Topologia, Probabilidade. 

Item relatado pela professora Erika Alejandra Rada Mora. Promovido para Ordem do 

Dia. Aprovado por unanimidade.  

 Solicitação de afastamento para pesquisa do professor Olexandr Zhydenko. 

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

Aprovado por unanimidade.  

• Apreciação do relatório de atividades da professora visitante Tatiana 

Skoraia, em razão do término de contrato. 

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

Aprovado por unanimidade.  

 Apreciação do relatório de atividades da professora visitante Sabrina 

Camargo, em razão do término de contrato. 

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

Aprovado por unanimidade.  

• Apreciação do planejamento de alocação didática para 2020. 

Item relato pelo professor Raphael Yokoingawa de Camargo. Promovido para Ordem 

do Dia. Aprovado por unanimidade.  
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• Apreciação do relatório de atividades da professora visitante Priscila Leal 

da Silva, em razão do ingresso como docente efetivo. 

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

Aprovado por unanimidade.  


