
8ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) de 2021

Síntese  das  deliberações  da  8ª  sessão  ordinária  do  Conselho  do  Centro  de
Matemá ca, Computação e Cognição (ConCMCC), realizada em 13 de setembro de 2021, com
início às 14h05min por videoconferência. 

INFORMES

Informes da presidência do Conselho:

1. Boas-vindas técnica administra va Bruna Sousa Bueno;
2. Eleição  para  direção  do  CMCC:  divulgação  da  mensagem  da  comissão  do  processo

eleitoral  para direção de centro  com a apresentação da lista  tríplice para sessão do
Colégio Eleitoral que ocorrerá no dia 25 de outubro às 14h;

3. O Diretor  do CMCC solicitou a inclusão dos itens a seguir na pauta  da Comissão de
Vagas:  a)  formalização  das  vagas  transversais  (vagas  pertencentes  à  reitoria);  b)
organização das vagas de professores visitantes, com a formalização da divisão dessas
vagas entre os centros; c) melhor definição do  regime especial de ensino, pesquisa e
extensão, requisito para a contratação de professores visitantes constante da Resolução
ConsEPE 226;

4. Na referida reunião da Comissão de Vagas, o Diretor do CMCC se posicionou contra a
contratação de professores visitantes (ou de qualquer forma)  sem que os editais  de
contratação fossem apreciados por algum Conselho do Centro ao qual o futuro servidor
estará vinculado;

5. Dia 15 de outubro de 2021 haverá definição do formato de oferecimento das disciplinas
do Q1.2022, o qual será híbrido ou remoto. 

Informes dos Conselheiros:

Sem informes.

ORDEM DO DIA

1. Ata da sé ma sessão ordinária realizada em 16 de agosto de 2021.

Item relatado pela secretária execu va Elaine Konno. Aprovado por unanimidade.



2. Ata da primeira sessão extraordinária realizada em 23 de agosto de 2021.

Item relatado pela secretária execu va Elaine Konno. Aprovado por unanimidade.

3. Solicitação de afastamento para pesquisa da professora Virgínia Cardia Cardoso.

A pedido da demandante, o item foi re rado de pauta. 

4. Convênio sem remuneração:

Projeto: “Neuromodulação, dor e fadiga na COVID-19 – mecanismos e eficácia clínica”. 
Coordenador: Abrahão Fontes Bap sta.

Item relatado pelo professor Abrahão Fontes Bap sta. Aprovado por unanimidade.

EXPEDIENTE

1. Banca do PSS (Processo Sele vo Simplificado),  edital  023/2021,  área Neurociência,
subárea Neuroeconomia; Neuroarte; Ergonomia Cogni va.

Item  relatado  pelo  professor  Bóris  Marin.  Promovido  para  Ordem  do  Dia  e  aprovado  por
unanimidade.

2. Solicitação de Licença para tratar de Interesses Par culares (LIP) para o professor Ivan
Kaygorodov. Período 3 anos.

Item relatado pelo professor Ivan Kaygorodov. Promovido para Ordem do Dia e aprovado com
uma abstenção pelo período de um ano.

3. Solicitação  de  renovação  de  contrato  de  trabalho  do  professor  visitante  Ioannis
Papageorgiou.

Item relatado pelo professor Marcelo Busso  Reyes. Promovido para Ordem do Dia e aprovado
por unanimidade.

4. Solicitação de afastamento para pesquisa no exterior da professora Priscila Benitez.

Item relatado pela professora Priscila Benitez. O item será discu do na próxima reunião. 


