
3ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) de 2021

Síntese  das  deliberações  da  3ª  sessão  ordinária  do  Conselho  do  Centro  de
Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 19 de abril de 2021, com
início às 14h03min por videoconferência. 

INFORMES

Informes da presidência do Conselho.

1. Atividade  esporádica  do  professor  Carlo  Kleber  da  Silva  Rodrigues.  Palestra:
Blockchains e aplicações para além de criptomoedas;

2. Indicação do professor Fernando Teubl para substituir a professora Vera Nagamuta no
CPIC. Agradecimentos à professora Vera pelos anos de atuação na comissão;

3. Indicação dos representantes do CMCC na CoGRe: professores Silvia Honda Takada
e  Antonio  Sérgio  Munhoz,  respectivamente  titular  e  suplente.  Agradecimentos  ao
professor Marcelo Salvador Caetano pelos anos de atuação na comissão;

4. Representantes do CMCC no CETIC. Titular: Fedor Pisnitchenko/Suplente: Gustavo
Sousa Pavani; Titular: Jeronimo Pellegrini/Suplente: Jair Donadelli Junior;

5. Explicação  sobre  a  natureza  das  licenças  para  tratar  de  assuntos  particulares  dos
professores  Karla  Vittori  e  Rogério  Perino  de  Oliveira  Neves,  em  razão  do
afastamento ser sem remuneração;

6. Atualização  sobre  plano  para  utilização  da  Reserva  Técnica  Institucional  2021:
Firmou-se  um acordo  entre  o  CCNH, o CMCC e  a  ProPladi  para  a  execução  de
algumas reformas emergenciais: enquanto os Centros utilizariam a RTI para a reforma
dos quadros elétricos de São Bernardo do Campo, a ProplaDI executaria a reforma
das  capelas.  Todavia  a  concretização  desses  projetos  ficou  comprometida  com os
cortes orçamentários previstos para 2021 além do aumento dos custos das reformas.
Assim,  decidiu-se  concentrar  os  esforços  na  reforma  dos  quadros  elétricos.  A
viabilidade  do  projeto  ainda  depende  da  liberação  do  orçamento  e  do  valor
contingenciado; 

7. Nota  de  auditoria  sobre  os  laboratórios  no  bloco  L  a  qual  informava  que  foram
identificados espaços ociosos na UFABC e solicitava aos Centros o levantamento de
locais subutilizados;

8. Em  maio  será  iniciado  o  processo  da  alocação  didática  do  Q3.2021.  O  CMCC
utilizará  o  projeto  piloto  do  sistema  de  consulta  de  preferências  de  alocação
desenvolvido pela CDS. Este incluirá a possibilidade dos docentes indicarem pesos
para cada preferência;

9. ECE e avaliação de modo presencial:  há turmas de FUV e FVV em aberto  cujos
professores  foram desligados da UFABC. Por isso, iremos alocar  professores para
assumir essas turmas. 

Informes dos Conselheiros.

Sem informes.



ORDEM DO DIA

Solicitação da direção de inversão de pauta: o projeto do Coletivo Min@ será apreciado no 
Expediente, em razão de não haver previsão de parcerias. Aprovada a alteração. 

1. Ata da segunda sessão ordinária realizada em 8 de março de 2021. 

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

2. Parecer  da  Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Ignat  Fialkovskiy
pertinente ao segundo período.

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

3. Apreciação do ad referendum da aprovação da parceria sem remuneração.

Projeto: “Kalulu, the playful education (em PtBR: Kalulu, educação divertida)”. Parceria com
o Institut National de la Santé el de la Recherche Médicale (INSERM). Professoras: Katerina
Lukasova e Cristiane Maria Sato. 

Item  relatado  pela  coordenadora  do  projeto  Katerina  Lukasova.  Aprovado  com  uma
abstenção, em razão do conselheiro Bóris não ter acompanhado a discussão.

4. Participação de docente em parceria sem remuneração. 

Projeto: “O uso da telessaúde em escolas para promover o bem-estar  dos estudantes:  um
experimento de saúde digital no município de Santo André.” Mérito do convênio aprovado
pelo ConCECS. Professora: Mara Pasian. 

Item relatado pela professora Mara Pasian. Aprovado por unanimidade. 

5. Designar a Comissão Eleitoral do Conselho do CMCC. 

Item relatado pelo professor  Marcelo Bussotti  Reyes.  A composição da comissão será:  o
docente Fedor Pisnitchenko, a técnica administrativa Elaine Konno Rocha, o discente de pós-
graduação Gustavo Brito de Azevedo, o discente de graduação Cristiano Moraes Bilacchi
Azarias. Aprovada por unanimidade.

EXPEDIENTE

1. Apreciação  do  mérito  e  o  edital  de  chamamento  público  para  obtenção  de
recursos  financeiros  para  o  custeio  do  projeto,  sem  remuneração  para  as  docentes
envolvidas.



Projeto:  “Coletivo MiN@: ações  UFABC para MiN@s e MirTic@.”  Professoras:  Juliana
Militão da Silva Berbert,  Carla Lopes Rodriguez,  Denise Hideko Goya e Cristiane Maria
Sato. 

Item relatado pela coordenadora do projeto Juliana Berbert. Promovido para Ordem do Dia.
Aprovado por unanimidade.

2. Conversão de carga didática da docente Carla Lopes Rodriguez em atividades
específicas no Netel. 

Item relatado pelo professor André Luiz Brandão. Será designado um relator e o assunto
entrará na Ordem do Dia da próxima sessão.

3. Minuta da resolução que regulamenta a avaliação dos laboratórios de pesquisa
sob responsabilidade do CMCC. 

Item relatado pelo professor André Mascioli Cravo. Será designado um relator e o assunto
entrará na Ordem do Dia da próxima sessão. 

4. Abertura  de  processo  seletivo  na  área  de  Neurociência  Cognitiva,  subárea
Neuroeconomia e/ou Neuroarte e/ou Ergonomia Cognitiva. 

Item  relatado  pela  professora  Raquel  Vecchio  Fornari.  Promovido  para  Ordem  do  Dia.
Aprovado por unanimidade.


