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SINOPSE 

9ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações da 9ª sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 9 de outubro de 2019, às 14h11 na 

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

  

INFORMES 

 

Informes da Presidência do Conselho: 

 O presidente informou acerca da atividade esporádica a ser realizada pelo 

professor Claudinei Eduardo Biazoli Júnior, palestra: “Transtornos mentais na 

adolescência para psicólogos com atuação em educação”. 

 O presidente relatou sobre a gratificante experiência nas plenárias envolvidas 

com a cessão de vagas de docentes para uma possível nova área no CMCC.  

 O vice-presidente informou que em breve será enviado o formulário sobre 

preferências na alocação didática de 2020. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 Sem informes. 

 

ORDEM DO DIA 

 

Solicitação de inclusão de item de pauta: parecer final da Comissão de Estágio 

Probatório do professor Thiago Ferreira Covões. Aprovado por unanimidade.  
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• Ata da reunião ordinária realizada em 25 de setembro de 2019. 

Item relatado pela secretária executiva Elaine Konno. Deliberou-se a retirada das linhas 

37 e 38 em razão da duplicidade da frase. Aprovado por unanimidade.  

• Apreciação do mérito de convênios com remuneração: 

 Professoras Priscila Benitez e Vivilí Gomes. Projeto – “Serviço-Escola em 

Análise do Comportamento Aplicada (ABA) ao Autismo e/ou Deficiência 

Intelectual”. 

Item relatado pela professora Priscila Benitez. Aprovado com uma abstenção. 

• Parecer final da comissão de estágio probatório do professor Thiago 

Ferreira Covões. 

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

 

EXPEDIENTE 

 

Solicitação de inclusão de item na pauta: a) abertura de edital para processo seletivo na 

área de Educação Inclusiva; b) abertura de edital para processo seletivo na área de 

Cognição; c) abertura de edital para processo seletivo na área de Organização de 

Sistemas Computacionais. Aprovado por unanimidade. 

Solicitação de inversão de pauta para que o item V fosse o primeiro assunto a ser 

apreciado. Aprovado por unanimidade. 

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

Item relatado pelo professor Marcus Antonio Mendonça Marrocos. Promovido para 

Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade que o professor Igor Leite Freire exceda os 

25% em créditos de extensão e pós-graduação no biênio 2019/2020. 

• Abertura de concurso público para cargo efeito de professor adjunto na 

área de estatística – 3 vagas. 

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

Aprovado por unanimidade. 
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• Expansão 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, para ser analisado na comissão de vagas, na condição 

de que o próximo classificado, da área de Análise, desfalcada atualmente, possa ser 

rapidamente contratado.  

• Abertura de processo seletivo para professor visitante da área de 

Matemática Aplicada – 3 vagas. 

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

Dia. Aprovado por unanimidade.  

 Abertura de processo seletivo para professor visitante da área de 

Organização de Sistemas Computacionais – 1 vaga. 

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

Aprovado por unanimidade.  

• Abertura de processo seletivo para professor visitante da área de Educação 

Inclusiva – 1 vaga 

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

Aprovado por unanimidade.  

• Abertura de processo seletivo para professor visitante da área de Cognição 

– 1 vaga  

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

Aprovado por unanimidade.  

• Abertura de processo seletivo para professor visitante da área de estatística 

- 2 vagas. 

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

Aprovado por unanimidade.  

 Conversão da sala 811 do bloco B: de sala de transição para gabinete de 

docente. 

Item relatado pelo professor Daniel Miranda Machado. O assunto voltará na próxima 

reunião com uma proposta para a utilização do espaço.  
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• Calendário de reuniões do ConCMCC para 2020. 

Item relatado pela secretária Elaine Konno. Alterado a data da reunião de maio de 

13/05/2020 para 06/05/2020. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por 

unanimidade.  

 

 

 


