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CCEx 2º SEMESTRE 

Reuniões às 14:00 

 

via Google Meet 

 

(link a ser divulgado na convocação) 
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Processos no: 20.1.452.55.8; 20.1.450.55.5 e 20.1.451.55.1 

 

Assunto: Cursos de extensão “a distância” 

 

Interessado: Prof. Leandro Fiorini Aurichi 

 

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC, aprovou “ad-

referendum” em 08.07.2020, a abertura dos cursos de extensão “Atratores para 

Sistemas Dinâmicos Autônomos”, “Geometria hiperbólica sem coordenadas” e 

“Teoria de Modelos e Aplicações” a serem realizados, a distância, no período de 

20.07 a 06.08.2020, sob sua coordenação. 

De acordo com a Resolução CoCEx Nº 7897/2019: 

1) O coordenador é responsável pelo cumprimento do calendário do 

curso, bem como pela supervisão dos procedimentos de inscrição, 

seleção e matrícula dos candidatos. 

2) No período de até 120 (cento e vinte) dias após o término do curso, o 

coordenador deverá encaminhar à CCEx o relatório final, contendo o 

relatório acadêmico e, quando for o caso, a lista de alunos isentos e o 

relatório financeiro. A falta de apresentação implica a proibição de 

novas edições de cursos. 

 

Ao coordenador do curso para ciência e providências que se fizerem 

necessárias. 

 

  CCEx-ICMC, 08 de julho de 2020. 

                                                                                                  

Prof. Dr. Moacir Antonelli Ponti 
Presidente CCEx - ICMC 
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Processo no: 20.1.67.55.7 

 

Assunto: Curso de extensão “Sistemas Operacionais: Uma Visão Abrangente da 

Gerência e Abstração de um Computador” 

 

Interessado: Prof. Paulo Sérgio Lopes de Souza 

 

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC, aprovou “ad-

referendum” em 10.02.2020, a abertura do curso de extensão “Sistemas 

Operacionais: Uma Visão Abrangente da Gerência e Abstração de um 

Computador”, a ser realizado no período de 02 a 06.03.2020, sob sua 

coordenação. 

De acordo com a Resolução CoCEx Nº 7897/2019: 

3) O coordenador é responsável pelo cumprimento do calendário do 

curso, bem como pela supervisão dos procedimentos de inscrição, 

seleção e matrícula dos candidatos. 

4) No período de até 120 (cento e vinte) dias após o término do curso, o 

coordenador deverá encaminhar à CCEx o relatório final, contendo o 

relatório acadêmico e, quando for o caso, a lista de alunos isentos e o 

relatório financeiro. A falta de apresentação implica a proibição de 

novas edições de cursos. 

 

Ao coordenador do curso para ciência e providências. 

 

  CCEx-ICMC, 12 de fevereiro de 2020. 

                                                                                                  
Prof. Dr. Moacir Antonelli Ponti 

Presidente CCEx - ICMC 
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Processo no: 20.1.67.55.7 

 

Assunto: Curso de extensão “Sistemas Operacionais: Uma Visão Abrangente da 

Gerência e Abstração de um Computador” 

 

Interessado: Prof. Paulo Sérgio Lopes de Souza 

 

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC, aprovou “ad-

referendum” em 10.02.2020, a abertura do curso de extensão “Sistemas 

Operacionais: Uma Visão Abrangente da Gerência e Abstração de um 

Computador”, a ser realizado no período de 02 a 06.03.2020, sob sua 

coordenação. 

De acordo com a Resolução CoCEx Nº 7897/2019: 

5) O coordenador é responsável pelo cumprimento do calendário do 

curso, bem como pela supervisão dos procedimentos de inscrição, 

seleção e matrícula dos candidatos. 

6) No período de até 120 (cento e vinte) dias após o término do curso, o 

coordenador deverá encaminhar à CCEx o relatório final, contendo o 

relatório acadêmico e, quando for o caso, a lista de alunos isentos e o 

relatório financeiro. A falta de apresentação implica a proibição de 

novas edições de cursos. 

 

Ao coordenador do curso para ciência e providências. 

 

  CCEx-ICMC, 11 de fevereiro de 2020. 

                                                                                                  
Prof. Dr. Moacir Antonelli Ponti 

Presidente CCEx - ICMC 
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Processo no: 20.1.12.55.8 

 

Assunto: Curso de extensão “Introdução à meditação – 2ª edição” 

 

Interessado: Profa. Simone do Rocio Senger de Souza 

 

A Comissão de Cultura e Extensão Universitária do ICMC, aprovou “ad-

referendum” em 13.01.2020, a abertura do curso de extensão “Introdução à 

meditação – 2ª edição”, a ser realizado no período de 20 a 29.01.2020, sob sua 

coordenação. 

De acordo com a Resolução CoCEx Nº 7897/2019: 

7) O coordenador é responsável pelo cumprimento do calendário do 

curso, bem como pela supervisão dos procedimentos de inscrição, 

seleção e matrícula dos candidatos. 

8) No período de até 120 (cento e vinte) dias após o término do curso, o 

coordenador deverá encaminhar à CCEx o relatório final, contendo o 

relatório acadêmico e, quando for o caso, a lista de alunos isentos e o 

relatório financeiro. A falta de apresentação implica a proibição de 

novas edições de cursos. 

 

Ao coordenador do curso para ciência e providências. 

 

  CCEx-ICMC, 13 de janeiro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Júlio Cezar Estrella 
Vice-Presidente da Comissão de Cultura e Extensão do ICMC 


