
2ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) de 2021

Síntese  das  deliberações  da  2ª  sessão  ordinária  do  Conselho  do  Centro  de
Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 8 de março de 2021, com
início às 14h05min por videoconferência. 

INFORMES

Informes da presidência do Conselho.

1. RTI - FAPESP e orçamento da UFABC: a RTI para 2021 é de aproximadamente 46
mil reais. Este valor será utilizado para dar continuidade na manutenção das capelas e
dos quadros elétricos do bloco Delta. Nos últimos anos, o CMCC e o CCNH uniram-
se para realizar  essas  reformas,  em razão da insuficiência  de recursos  financeiros.
Neste ano, as direções do CMCC e do CCNH também solicitaram à Propladi  que
verificasse a possibilidade de reservar algum orçamento de investimento para finalizar
um dos projetos, enquanto os Centros uniriam suas RTIs para finalizar o outro. A
solicitação foi registrada, e a Propladi aguardará os contingenciamentos para o ano
para então nos dar uma devolutiva sobre a solicitação. 

2. Atividade esporádica Jerônimo Cordoni Pellegrini. Palestra: “A Inteligência Artificial 
e o Poder Judiciário.

3. Indicação do professor Rafael  Santos de Oliveira Alves para substituir  o professor
Rodrigo Roque Dias no CPIC. Agradecimentos ao professor Rodrigo pelos anos de
atuação na comissão.

Informes dos Conselheiros.

Sem informes.

ORDEM DO DIA

1. Ata da primeira sessão ordinária realizada em 10 de fevereiro de 2021. 

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

2. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Francisco José Gozzi
pertinente ao primeiro período.

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

3. Parecer da Comissão de Estágio Probatório do professor Boris Marin pertinente
ao segundo período. 
Item  relatado  pelo  professor  Marcelo  Bussotti  Reyes.  Aprovado  por  unanimidade,  com
ausência do conselheiro Bóris durante a deliberação e votação. 



4. Parecer  da  Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Rafael  Santos  de
Oliveira Alves pertinente ao segundo período. 

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

EXPEDIENTE

1. Solicitação  de prorrogação de licença para tratar de assuntos particulares  do
professor Rogério Perino de Oliveira Neves. 

Item relatado pelo professor Rogério Neves. Promovida para Ordem do Dia a prorrogação da
licença por um ano. Aprovado por unanimidade.

2. Solicitação  de prorrogação de licença para tratar de assuntos particulares  da
professora Karla Vittori. 

Item relatado pela professora Karla Vittori. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por
unanimidade.

3. Relatório acerca do afastamento para pesquisa do professor Stefano Nardulli.
Item  relatado  pelo  professor  Marcelo  Bussotti  Reyes.  Promovido  para  Ordem  do  Dia.
Aprovado por unanimidade.

4. Alocação Didática do Q2.2021. 

Item relatado pelo professor Raphael Yokoingawa de Camargo. Promovido para Ordem do
Dia. Aprovado por unanimidade, com a autonomia para ajustes, se necessário.

5. Listagem  dos  contratos  dos  professores  visitantes  vigentes  em  2020.
Item  relatado  pelo  professor  Marcelo  Bussotti  Reyes.  Promovido  para  Ordem  do  Dia.
Aprovado por unanimidade.

6. Designar  a  Comissão  Eleitoral  para  eleição  do  Conselho  do  CMCC.
Item relatado pelo professor Marcelo Bussotti Reyes. O assunto entrará na Ordem do Dia da
próxima sessão.


