
CONSELHO DO CMCC

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 11 de novembro de 2020,
com início às 14h03min por videoconferência. 

INFORMES

Informes da presidência do Conselho.

1. Boas-vindas ao professor visitante Ioannis Papageorgiou da área de estatística; 
2. Atividade esporádica do professor  Claudinei Eduardo Biazoli Junior: palestra “Cruzando
Práticas de Conhecimento - SESC/SP – CestA-USP”; 
3. Agradecimento ao Grupo do Intera - professores Edson Pinheiro Pimentel, Itana Stiubiener,
Juliana Cristina Braga e Silvia Cristina Dotta - pelo envio de diversas dicas sobre boas práticas em
ensino remoto.
4. Comprovante do  financiamento  do  afastamento  internacional  para  pesquisa  no
exterior obtido pela professora Priscila Leal da Silva;
5. Agradecimento  ao  professor  Rodrigo  Pavão  por  representar  o  CMCC no  Comitê
Permanente  de  Iniciação  Científica,  por  dois  anos.  Agradecemos  também  à  professora
Elizabeth Teodorov por aceitar o convite e novamente ser a futura representante do CMCC;
6. Na  última  reunião  da  CANOA  (Comissão  de  Natureza  Orçamentária  e
Administrativa) foi aprovada uma resolução a qual norteará o orçamento da UFABC. 
7. O  oferecimento  das  disciplinas  no  Q1.2021  será  no  formato  remoto,  consoante
aprovado no ConsEPE. A modalidade de oferecimento do Q2.2021 será definida até janeiro
de 2021.
8. O ConsUni tem discutido o plano de retomada das atividades presenciais. 

Informes dos Conselheiros.

Sem informes.

ORDEM DO DIA

1. Ata da sessão ordinária realizada em 14 de outubro de 2020.

Item relatado pela secretária executiva Elaine Konno. Aprovada com três abstenções 

2. Ata da sessão extraordinária realizada em 21 de outubro de 2020.

Item relatado pela secretária executiva Elaine Konno. Aprovada com cinco abstenções

3. Parecer da Comissão de Estágio Probatório da professora Elisabete Marcon Mello
pertinente ao terceiro período.

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado por unanimidade. 
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4. Convênio sem remuneração.   
Prorrogação da vigência do projeto “Ciclo de Eventos e Atividades em Matemática, 
Computação e Cognição”. Servidora: Quélita Lidaiana de Souza Nogueira.

Item relatado pela relatora Renata de Sales Rodrigues. Aprovado por unanimidade.

EXPEDIENTE

1. Alteração e a criação de disciplinas do Bacharelado em Neurociência.

Item relatado  pelo professor  Rodrigo Pavão. Será designado um relator  para  o  assunto e
voltará a ser discutido.

2. Solicitação de redistribuição do professor Dione Andrade Lara.

Item  relatado  pelo  professor  Marcelo  Bussotti  Reyes.  Promovido  para  Ordem  do  Dia.
Aprovado  por  unanimidade  o  parecer  da  Comissão  de  Redistribuição  o  qual  indeferiu  a
solicitação. 


