
11ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC) de 2021

Síntese  das  deliberações  da  11ª  sessão  ordinária  do  Conselho  do  Centro  de
Matemá ca, Computação e Cognição (ConCMCC),  realizada em 6 de dezembro de 2021,
com início às 14h07min, por videoconferência. 

INFORMES

Informes da presidência do Conselho:

1. Alteração do projeto com remuneração desenvolvido pelo professor Francisco de
Assis  Zampirolli.  Não houve  alteração na  remuneração e  nem na  quan dade  de
horas  dedicadas  pelo  professor  Zampirolli.  O  mérito  do  projeto  foi  aprovado
anteriormente  e  a  alteração  foi  aprovada  no  Conselho  do  CECS  na  sessão  de
novembro de 2021. 

2. O subs tuto eventual do vice-diretor será o professor e conselheiro Edson Pinheiro
Pimentel.  Agradecimento à professora Ana Lígia Sco  pela disposição em ocupar
esse cargo até o momento.  

3. Representantes  do  CMCC  no  CTC-NETEL:  professoras  Itana  S ubierner  ( tular)  e
Juliana  Cris na  Braga  (suplente).  Agradecimento  às  docentes  por  aceitarem  a
recondução. 

4. Mudança da conta G Suit e RNP: a plataforma que será usada para aulas e reuniões
será a RNP e não mais a G Suit,  oficinas estão agendadas para a capacitação da
comunidade. 

Informes dos Conselheiros:

Sem informes.

ORDEM DO DIA

1. Ata da décima sessão ordinária realizada em 8 de novembro de 2021. 

Item relatado pela professora Ta ana Ferreira. Aprovado por unanimidade.

2. Parecer  de  estágio  probatório  do  professor  Alexandre  Donizete  per nente  ao
segundo período.  

Item relatado pela professora Ta ana Ferreira. Aprovado por unanimidade.



EXPEDIENTE

Com  a  concordância  do  Conselho,  houve  a  inclusão  de  item  na  pauta  do  expediente:
reoferta do curso de especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação. Consoante
sugestão do conselheiro Edson, e acatada pelos demais, é o décimo primeiro item a ser
apreciado.

1. Reoferta do curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva.

Item relatado pela professora Priscila Benitez. Promovido para ordem do dia e aprovado por
unanimidade. O planejamento anual de carga didá ca deverá ser informado ao Conselho
quando for definido o cronograma de oferta do curso. 

2. Prorrogação de afastamento para pesquisa no exterior solicitado pela professora
Katerina Lukasova.

Item relatado pela professora Katerina Lukasova. Promovido para ordem do dia e aprovado

por unanimidade.

3. Afastamento para pesquisa no exterior solicitado pelo professor Fabrício Olive
de França.

Item relatado pelo professor Fabrício Olive . Promovido para a Ordem do Dia e aprovado

por unanimidade, condicionado a obtenção de bolsa para pesquisa que já foi subme da à

FAPESP.

4. Abertura de concurso para  o cargo de professor adjunto na área de Ciência da
Computação, subárea Segurança da Informação.

Item  relatado  pelo  professor  Jerônimo  Pellegrini.  Promovido  para  a  Ordem  do  Dia  e
aprovado por unanimidade.

5. Abertura de concurso para  o cargo de professor adjunto na área de Ciência da
Computação, subárea Arquitetura de Computadores.

Item  relatado  pelo  professor  Jerônimo  Pellegrini.  Promovido  para  a  Ordem  do  Dia  e
aprovado por unanimidade.



6. Abertura de três vagas para Processo Sele vo Simplificado na área de Ciência da
Computação,  subárea  Banco  de  Dados,  Computação  Gráfica  e  Visão  Computacional,
Engenharia de So ware, Inteligência Ar ficial,  Aprendizado de Máquina, Mineração de
Dados, Teoria da Computação e O mização, Paradigmas e Linguagens de Programação,
Educação  mediada  por  Computador,  Redes  de  Computadores,  Circuitos  e  Sistemas
Digitais,  Sistemas  Distribuídos,  Computação  Paralela,  Programação  para  Web  e
Disposi vos Móveis.

Item  relatado  pelo  professor  Jerônimo  Pellegrini.  Promovido  para  a  Ordem  do  Dia  e
aprovado por unanimidade. 

7. Abertura de uma vaga para Processo Sele vo Simplificado na área de Ciência da
Computação, subárea Arquitetura de Computadores.

Item  relatado  pelo  professor  Jerônimo  Pellegrini.  Promovido  para  a  Ordem  do  Dia  e
aprovado por unanimidade. 

8. Abertura de uma vaga para Processo Sele vo Simplificado na área de Ciência da
Computação, subárea Segurança de Informação.

Item  relatado  pelo  professor  Jerônimo  Pellegrini.  Promovido  para  a  Ordem  do  Dia  e
aprovado por unanimidade. 

9. Consoante art. 84 da lei 8112/20, exercício provisório da professora Geiza Cris na
da Silva da Universidade Federal de Pernambuco na UFABC.

Item  relatado  pelo  professor  Jerônimo  Pellegrini.  Promovido  para  a  Ordem  do  Dia  e
aprovado por unanimidade.

10. Reoferta do curso de Especialização em Educação Mediada por Tecnologias.

Item relatado pelo professor Edson Pimentel. Promovido para a Ordem do Dia e aprovado
por  unanimidade.  O  planejamento  anual  de  carga  didá ca  deverá  ser  informado  ao
Conselho quando for definido o cronograma de oferta do curso. 

11. Reoferta do curso de Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação.

Item relatado pelo professor Guiou Kobayashi. Promovido para a Ordem do Dia e aprovado
por  unanimidade.  O  planejamento  anual  de  carga  didá ca  deverá  ser  informado  ao
Conselho quando for definido o cronograma de oferta do curso. 



12. Abertura  do  Processo  Sele vo  Simplificado  com  uma  vaga  para  a  área  de
Neurociência de sistemas, subárea Neuroanatomia, neurobiologia celular e molecular.

Item relatado pela professora Raquel Fornari. Promovido para a Ordem do Dia e aprovado 
por unanimidade.

13. Expansão de uma vaga do Processo Sele vo Simplificado na área de Neurociência,
subárea Neuroeconomia; Neuroarte; Ergonomia Cogni va.

Item relatado pela professora Raquel Fornari. Promovido para a Ordem do Dia e aprovado
por unanimidade.

14. Apreciação  ad  referendum da  prorrogação  da  Licença  para  Tratar  de  Assuntos
Par culares solicitada pela professora Vera Nagamuta Araújo, período de 19/12/2021 a
19/12/2022.

Item relatado pela professora Ta ana Ferreira. Promovido para a Ordem do Dia e aprovado
por unanimidade.

15. Minuta da portaria a qual designa a Comissão de Desenvolvimento de So ware
(CDS).
Item relatado pela professora Ta ana Ferreira. Promovido para a Ordem do Dia e aprovado
por  unanimidade.  Agradecimento  ao  professor  Thiago  pela  dedicação  durante  todo  o
período que esteve na Comissão. 


