
4ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) de 2021

Síntese  das  deliberações  da  4ª  sessão  ordinária  do  Conselho  do  Centro  de
Matemá ca, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 24 de maio de 2021, com
início às 14h04 min por videoconferência. 

INFORMES

Informes da presidência do Conselho.

1. Manifestação de pesar em razão do falecimento de mais de 450 mil ví mas do covid-
19;
2. As inscrições para eleição da direção do centro iniciarão em agosto;
3. As inscrições para eleição dos representantes no ConCMCC estão abertas; 
4. A direção do Centro lamentou a perda de dados do Moodle ocorrida devido a uma
falha na atualização do sistema; 
5. Prorrogação, não remunerada, do projeto: “Local ming mechanisms in the human
brain”, coordenado pelo professor André Mascioli Cravo, cujo mérito fora aprovado neste
Conselho;
6. Neste quadrimestre, para a consulta de preferências didá cas, o CMCC começou a
usar o so ware desenvolvido pela CDS-CMCC (Comissão de Desenvolvimento de So ware).

Informes dos Conselheiros.

O conselheiro Edson destacou o problema que teve com o AVA Moodle às vésperas do início
do quadrimestre. Ele sugeriu que a UFABC usasse esse episódio como aprendizado para que
não se repitam incidentes como esse.

O conselheiro Bóris informou que algumas a vidades subme das por alunos no período
foram perdidas. 

ORDEM DO DIA

1. Ata da segunda sessão ordinária realizada em 19 de abril de 2021.

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

2. Parecer  da  Comissão  de  Estágio  Probatório  do  professor  Nail  Khusnutdinov

per nente ao terceiro período. 

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



3. Conversão  de  carga  didá ca  da  docente  Carla  Lopes  Rodriguez  em  a vidades

específicas no Netel. 

Item relatado pela professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani. Aprovado por unanimidade

a conversão de 25%  de carga didá ca em a vidades específicas do Netel, conforme projeto

apresentado ao Conselho. Concessão válida por 3 meses para que a universidade formalize

quais são as vagas transversais do CMCC. Havendo a formalização, a redução passa a valer

até  o  fim de 2021.  A  docente  deverá  optar  entre  permanecer  no  cargo  atual  de  vice-

coordenadora de curso ou a redução, concedida pelo ConCMCC, para o desenvolvimento de

a vidades específicas da área, em razão de não ter sido aprovado o acúmulo das reduções.  

4. Minuta da Resolução que regulamenta a avaliação dos laboratórios de pesquisa

sob responsabilidade do CMCC. 

Item relatado pelo professor Vladimir Rocha. Após consenso, o ar go 7º foi alterado para:

“O docente que ob ver parecer desfavorável da CdP-CMCC poderá recorrer ao ConCMCC

para revisão do parecer.” A Resolução foi aprovada por unanimidade. 

EXPEDIENTE

A direção solicitou a inversão de pauta para que a oferta de disciplinas seja o primeiro item 
a ser apreciado. Aprovado.

1. Oferta de disciplinas no Q3.2021. 

Item relatado pelo professor Raphael de Camargo. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado

por unanimidade. 

2. Designar a Comissão de Pesquisa do CMCC (CdP-CMCC) para o mandato de 2021-

2022. 

Item relatado pelo professor Marcelo Busso  Reyes. Aprovado os nomes indicados pelos

cursos. A indicação da direção será votada por e-mail, em razão da dificuldade em encontrar

candidatos. Promovido para Ordem do Dia. Aprovado por unanimidade. 



3. Indicação de subs tuto para o vice-diretor do CMCC, durante seus impedimentos e

afastamentos. 

Item relatado pelo professor Marcelo Busso  Reyes.  A professora  Ana Lígia manifestou

interesse e  a direção a indicou ao cargo.  Promovido para Ordem do Dia.  Aprovado por

unanimidade a indicação dessa docente. 


