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SINOPSE 

10ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações da 10ª sessão ordinária do Conselho do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 13 de novembro de 

2019, às 14h17min na sala A2S311, bloco Alfa 2, campus São Bernardo do Campo. 

 

   INFORMES 

Informes da Presidência do Conselho: 

I. Informes da Presidência do Conselho: o presidente solicitou um minuto de 

silêncio em homenagem à professora Mirtha Lina Fernandez Venero, cujo falecimento 

ocorreu recentemente. 

Informes dos Conselheiros: 

 Sem informes  

 

ORDEM DO DIA 

 

 Ata da reunião ordinária realizada em 9 de outubro de 2019.  

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

abstenções. 

 Parecer da Comissão de Estágio Probatório do Nail Khusnutdinov 

pertinente ao primeiro período*. 

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

 Parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Katerina 

Lukasova pertinente ao terceiro período*. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado por unanimidade. 
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 Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Aritanan Borges 

Garcia Gruber pertinente ao terceiro período*. 

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

 Apreciação de convênio sem remuneração:  

 Professoras: Silvia Cristina Dotta e Juliana Cristina Braga. Projeto: 

“PolarCasters no Parque Ecológico de São Caetano do Sul - educar por 

meio da produção de vídeos científicos”* 

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

 Ad referendum apreciação de convênio sem remuneração:  

 Professora Débora Maria Rossi de Medeiros. Projeto: “Contribuição dos 

Incentivos Fiscais da Lei do Bem para a P&D +I no Brasil”* 

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

 Apreciação de convênio com remuneração:  

 Professor: Cláudio Nogueira de Meneses. Projeto: ‘Curso de Pós-

graduação Lato-sensu para Especialização em “Gestão Lean 4.0” In-

company’* 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 

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

docente. Conversão da sala de coordenação - dos cursos registrados em Santo 

André - para sala de professores visitantes. 

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

 

EXPEDIENTE 

 

Solicitação de inversão de pauta para que os itens VI e VII fossem discutidos após o 
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item I, em razão do demandante não ser conselheiro. Aprovado por unanimidade. 

I. Abertura de processo seletivo para professor visitante na área de 

Educação Matemática*. 

Item relatado pelo professor Vinícius Pazuch. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade. 

II. Alteração do planejamento do Bacharelado em Matemática*. 

Item relatado pelo professor Maurício Richartz. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade a oferta de duas disciplinas de graduação em janeiro: 

Bases Matemáticas e Introdução à Probabilidade e Estatística. 

III. Carga didática do professor Maurício Richartz: extensão e pós-

graduação*. 

Item relatado pelo professor Maurício Richartz. Promovido para Ordem do Dia. 

Aprovado por unanimidade que o professor Maurício Richartz e outros professores 

listados no projeto POTI possam extrapolar o limite de créditos em pós-graduação e 

extensão, exclusivamente nas disciplinas elencadas no plano apresentado.  

IV. Solicitação de afastamento para pesquisa do professor Fábio Simões*. 

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

Aprovado por unanimidade desde que o docente apresente uma declaração de 

financiamento para o período completo do afastamento. 

Renovação de contrato do professor visitante Bruno Domiciano Lopes*. 

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

Aprovado por unanimidade. 

V. Ato decisório o qual regulamentará a desocupação de gabinetes para 

docentes, após concessão de licença para assuntos particulares*. 

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Foi designada a professora Carla 

Negri como relatora desse assunto.  
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VI. Planejamento de carga didática para a oferta do curso de especialização 

em “Inovação na Educação Mediada pro Tecnologias*. 

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

Aprovado por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


