
 

CONSELHO DE CENTRO DO CMCC 
 

 

SINOPSE 

 

4ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) 

Síntese das deliberações da 4ª sessão ordinária do Conselho do Centro de            
Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 8 de julho de 2020,            
com início às 14h02 por videoconferência.  

 

INFORMES 

 

Informes da presidência do Conselho. 

1 - Consoante informação da reitoria, o hospital de campanha na UFABC está             
funcionando e já possui pacientes.  

2 - Quadrimestre Suplementar: o professor Marcelo Reyes dirimiu dúvidas acerca das            
discussões que aconteceram no ConsEPE e enfatizou que, conforme preconizam as           
normativas da UFABC, a alocação didática deve ser apreciada pelo ConCMCC e, por             
este motivo, solicitou o agendamento de uma sessão extraordinária para o dia 22 de              
julho para tratar especificamente desse assunto. Em razão do curto período para            
alocação, a convocação e os anexos para essa reunião serão enviados um dia antes. 

3 – Atividade esporádica a ser realizada pelo professor Vladislav Kupriyanov,           
palestras: “Non-commutative deformations of gauge theories”. 

4 – Atividade esporádica a ser realizada pelo professor Claudinei Eduardo Biazoli            
Júnior, palestra: “Neuroimagem nos Transtornos do Neurodesenvolvimento” 

 

Informes dos Conselheiros. 

Não houve informes. 
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ORDEM DO DIA 
 
1. Ata  da reunião ordinária realizada em 17 de junho de 2020.   

Item relatado pela secretária executiva Elaine Konno. Aprovado por unanimidade. 
 
2. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Carlo Kleber da           

Silva Rodrigues pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção.           
O Conselho solicitou que, para o próximo relatório, o docente ou a comissão forneçam              
mais detalhes sobre as atividades executadas.  
 
3. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor João Marcelo          
Borovina Josko pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
4. Parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Silvia Honda          
Takada pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
5. Parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Elisabete         
Marcon Mello pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
6. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Emílio de          
Camargo Francesquini pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
7. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Ignat         
Fialkovskiy pertinente ao primeiro período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
8. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Rafael Santos de           
Oliveira Alves pertinente ao primeiro período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção e            
com a ressalva de que a comissão deve corrigir o parecer de modo a indicar que esse                 
foi o relatório do primeiro período.  
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9. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Vladimir         
Emiliano Moreira Rocha pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
10. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Flávio Eduardo          
Aoki Horita pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
11. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Igor Ambo Ferra           
pertinente ao primeiro período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
12. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Paulo Henrique          
Pisani pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
13. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Guilherme         
Oliveira Mota pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
14. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Alan Maciel da           
Silva pertinente ao primeiro período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
 
15. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Denis Gustavo          
Fantinato pertinente ao segundo período. 
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado com uma abstenção. 
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