
CONSELHO DO CMCC

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 dezembro de 2020,
com início às 14h06min por videoconferência. 

INFORMES

Informes da presidência do Conselho.

1. Boas-vindas ao professor Bruno Augusto Dorta Marques da área da Ciência da Computação. 
2. Agendamento da próxima reunião do ConCMCC: 10/02/2021. Envio de pauta até 01/02/2021,
convocação até o dia 04/02/2021.
3. Posse  da  coordenação  do  Bacharelado em Ciência  da Computação:  professores  Jerônimo
Cordoni Pellegrini e Saul de Castro Leite, respectivamente coordenador e vice-coordenador.
4. Portarias  publicadas  pelo  MEC  acerca  do  retorno  das  atividades  presenciais.  A  Reitoria
reiterou que o retorno das atividades presenciais será de acordo com o plano de retomadas deliberado
pelo ConsUni e que as aulas do 1Q.2021 serão no formato remoto. 
5. Em artigo recentemente publicado em PLoS Biology, foi estabelecida uma relação de 100 mil
cientistas  que  atuam em vários  campos  do  conhecimento.  Nessa  lista  aparecem  10  docentes  da
UFABC,  sendo  que  a  metade  é  do  CMCC.  São  os  professores:  Alexander  Zhidenko,  Ivan
Kaygorodov, Celso Nishi, Dmitri Vassilevich e Roldão da Rocha.
6. Os docentes ministraram em média 14 créditos durante o ano de 2020. Para o ano de 2021
esperamos uma média de 22 créditos por docentes, atendendo assim à resolução ConsUni 183 e a
carga horária mínima de aulas prevista na LDB.  

Informes dos Conselheiros.

Sem informes.

ORDEM DO DIA

1. Ata da sessão ordinária realizada em 11 de novembro de 2020.

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

2. Parecer  da  Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Alexandre Donizeti

Alves pertinente ao primeiro período.

Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. Aprovado por unanimidade. 
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3. Parecer  da  Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Majid  Forghani

Elahabad pertinente ao segundo período.

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

4. Parecer  da  Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Rodrigo  Pavão

pertinente ao terceiro período.

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

5. Participação de docente em convênio com remuneração.   

Projeto: “Monitoramento de dispositivos de usinagem para otimização da condição de uso” - 

mérito aprovado pelo ConCECS. Professor: Cláudio Nogueira de Meneses.

Item relatado pelo professor Cláudio Nogueira de Meneses. Aprovado por unanimidade.

6. Convênio sem remuneração.   

Projeto: “Busca por compostos adjuvantes para terapêutica da Covid-19: Drug repurposing e

prospecção de compostos com potenciais propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras

e antivirais”. Professora: Ana Lígia Scott.

Item relatado pela professora Ana Lígia Scott. Aprovado por unanimidade. 

7. Alterações  em  disciplinas  e  a  criação  de  disciplinas  do  Bacharelado  em

Neurociência.

Item relatado pela professora Mariana Rodrigues da Silveira. Aprovado por unanimidade com

o compromisso da coordenação de corrigir a tradução para o inglês do nome de algumas

disciplinas.

8. Convênio com remuneração - extensão de prazo do projeto.  

Projeto: “Mecanismos locais de processamento temporal no cérebro humano.” Professor: 

André Mascioli Cravo. Mérito já aprovado pelo ConCMCC. 

Item relatado pelo professor André Mascioli Cravo. Aprovado por unanimidade.
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EXPEDIENTE

1. Solicitação de afastamento para pesquisa no exterior da professora Ana Lígia
Scott.

Item relatado pela professora Ana Lígia Scott. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado
condicionado a obtenção do financiamento. 

2. Solicitação  de  licença  sem  remuneração  do  professor  Flávio  Eduardo  Aoki
Horita. 

Item relatado pelo professor Flávio Eduardo Aoki Horita. Promovido para Ordem do Dia.
Aprovado por unanimidade.

3. Relatório  de  atividades  do  professor  visitante  Ilya  Gorshkov,  em  razão  do
término do contrato.

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


