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Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, no horário das 1 
quatorze horas e trinta minutos, na sala L604, no sexto andar do Bloco B da 2 
Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados 3 
número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a 4 

primeira sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação 5 
e Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada pelo 6 
professor Valdecir Marvulle, presidente, com a presença dos seguintes 7 
participantes: Francisco de Assis Zampirolli e seu suplente Edson Pinheiro 8 
Pimentel, João Paulo Gois, Marcelo Zanchetta do Nascimento, Márcio Fabiano 9 

da Silva, Jerônimo Cordoni Pellegrini, Yossi Zana, Eduardo Gueron, Maria de 10 
Lourdes Merlini Giuliani, Raphael Yokoingawa de Camargo, Rodney Carlos 11 
Bassanezi e seu suplente Edson Alex Arrazola Iriarte e Ercílio Carvalho da 12 

Silva, representantes dos servidores docentes deste Centro; Elaine Konno 13 
Rocha e Quélita Lidaiana representantes dos técnico-administrativos deste 14 
Centro; Humberto Nayouki Yoshimura, suplente do representante docente do 15 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 16 
Daniel Carneiro Carrettiero, representante docente do Centro de Ciências 17 
Naturais e Humanas (CCNH) e Rafael Dias Oliveira e Lucas Remoaldo 18 

Trambaiolli representantes discentes de graduação. Ausências justificadas: 19 
professores Cristiane Otero Salum, Cristian Favio Coletti, Gustavo Souza 20 

Pavani, Igor Leite Freire, Ilma Aparecida Marques Silva e Roldão da Rocha 21 
Júnior e Gisele Cristina Ducati, por motivo de férias, do Centro de Matemática, 22 

Computação e Cognição (CMCC), o professor Daniel Zanetti de Flório, 23 
representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 24 

Sociais Aplicadas (CECS). Iniciaram-se os informes gerais. O professor 25 
Valdecir Marvulle informou que segundo informações da Reitoria os aprovados 26 
nos concursos de Estatística, Matemática Aplicada e Matemática, Ciência da 27 
Computação Ensino de Matemática somente começariam a ser nomeados a 28 

partir da segunda quinzena de fevereiro de 2010. O professor Valdecir 29 
manifestou a sua preocupação com este atraso na contratação de novos 30 

docentes e relatou que sugeriu à Reitoria que a aulas só começassem no dia 31 
25 de fevereiro, o que não foi acatado. Ele então informou que teve que pedir 32 
para docentes que deveriam estar sem carga didática este trimestre que 33 

assumissem as disciplinas temporariamente enquanto os docentes não fossem 34 
contratados e que houve um docente, professor Daniel Martin Morgato, que 35 

mesmo não tendo ainda sido contratado pela Universidade, aceitou gentilmente 36 
assumir uma disciplina como palestrante convidado em parceria com um 37 

docente do CMCC. O professor Márcio perguntou se havia muitos docentes do 38 
CECS ministrando disciplinas do CMCC, ao que o professor Valdecir 39 
respondeu negativamente. O Prof. Valdecir Marvulle informou os prováveis 40 

nomes dos Pró-Reitores que serão nomeados quando o Prof. Hélio Waldman 41 
assumir a Reitoria: o professor Derval dos Santos Rosa (Pró-Reitoria de 42 
Graduação), o professor Carlos Alberto Kamienski (Pró-Reitoria de Pós-43 
Graduação), o professor Klaus Werner Capelle (Pró-Reitoria de Pesquisa), o 44 
professor Sidney Jard da Silva (Pró-Reitoria de Extensão), o administrador 45 
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Marcos Joel Rúbia (Pró-Reitoria de Administração) e a professora Rosana 1 

Denaldi (Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional). O 2 
Prof. Valdecir Marvulle informou sobre o pedido de demissão da Profa. 3 
Christiane Marie Schweitzer da coordenação do Núcleo de Tecnologia da 4 
Informação, onde segundo relatado pela docente a mesma recebeu uma 5 
ligação do Vice-Reitor pro tempore Armando Zeferino Milioni durante o seu 6 

período de férias solicitando que ela encaminhasse o quanto antes seu pedido 7 
de demissão do cargo de coordenadora do Núcleo de Tecnologia da 8 
Informação ou a mesma seria compulsoriamente exonerada, pois o novo 9 
coordenador, professor Gustavo Pavani, deveria assumir imediatamente, já 10 
tendo até mesmo assumindo as funções de forma não-oficial. O professor 11 

Valdecir destacou o seu repúdio com esta situação e informou que iria relatar o 12 
caso na próxima reunião de dirigentes. O Prof. Valdecir Marvulle disse que 13 
segundo informações da CGRH, já está definido o número da vaga do docente 14 

Cláudio Nogueira para já iniciarem os trâmites para a sua redistribuição da 15 
Universidade Federal de Goiás para a UFABC. O professor Valdecir solicitou 16 
que fossem incluídos mais docentes para a pauta de Designação de Comissão 17 
de Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes, o que foi acatado por 18 

unanimidade pelo Conselho. Passou-se então para os itens que compõem a 19 
pauta pré-definida para esta reunião. Sobre o primeiro item da pauta: 20 

aprovação da ata da XI sessão ordinária de 2009, realizada em dois de 21 
dezembro de 2009, o professor Ercílio leu o documento redigido pelo professor 22 

Igor Leite Freire discutido na XI sessão do Concen de 2009, que estabelecia os 23 
critérios para a alocação de salas e questionou quem iria decidir sobre a 24 
ocupação das salas, ao que o professor Valdecir respondeu ao mesmo já havia 25 

sido decidido na sessão do Concen em questão e explicou como funcionava o 26 
algoritmo de alocação de salas. O professor Ercílio então questionou se os 27 

professores lotados no Bloco B também terão de dividir salas, ao que o 28 
professor Valdecir esclareceu que uma vez que as salas do Bloco A estiverem 29 

todas lotadas com dois docentes por sala, as salas do Bloco B também 30 
começarão a serem divididas, independentemente do aceite do docente que 31 

ocupar a sala em questão. O item então foi colocado em votação. Aprovado por 32 
ampla maioria. Passou-se para o próximo item da pauta: Formação de 33 
Comissão para avaliação da redistribuição do Prof. Maurício Soares Bugarin da 34 
Universidade de Brasília e do Prof. Bensebaa Kamel da Universidade Federal 35 

de Sergipe para a UFABC. O professor Valdecir explicou que o pedido de 36 
redistribuição do professor Maurício Bugarin lhe fora encaminhado assim como 37 
fora encaminhado ao diretor do CECS, para ambos analisarem, a pedido do 38 
Professor Armando Milioni. Ele então leu o currículo acadêmico do Professor 39 

Maurício, assim como o e-mail endereçado pelo mesmo ao professor Armando 40 
Milioni, contendo uma breve apresentação e explicando os motivos que o 41 
levaram a pedir transferência da UNB para a UFABC. O professor Valdecir 42 

então explicou o caso do professor Bansebaa que entrou em contato com ele 43 
por e-mail e também leu o seu currículo acadêmico bem como fez um breve 44 

resumo das conversações mantidas entre eles até a data da presente sessão. 45 
O professor Valdecir então explicou que o professor Igor Freire do CMCC já 46 
havia começado a elaboração de uma proposta de trâmite interno para pedidos 47 
de redistribuição e que tinha manifestado a necessidade de se formar uma 48 
comissão interna para elaborar esta proposta e que a sua intenção é que a 49 
mesma fosse enviada para a sessão do Concen subseqüente. O professor 50 
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Valdecir então sugeriu que a comissão deveria ser formada pelos professores 1 

Igor Freire, Márcio Fabiano da Silva, Edson Pimentel e João Paulo Gois, aos 2 
que os mesmos, com exceção do professor Igor Freire que estava ausente 3 
desta sessão, anuíram. A professora Maria de Lourdes Giuliani salientou a 4 
importância de se adotarem critérios objetivos para se analisarem os pedidos 5 
de redistribuição e sugeriu que fossem criadas comissões independentes para 6 

avaliar estes dois pedidos em separado e que os pedidos posteriores já seriam 7 
avaliados depois que a proposta do professor Igor Freire fosse aprovada. O 8 
professor Eduardo Gueron sugeriu que fossem adotados critérios primeiros e 9 
que depois os casos fossem avaliados e que não deveriam ser aceitos pedidos 10 
de redistribuição de professores titulares, a não ser que estes atendessem a 11 

interesses específicos e que também era importante evitar o aceite de pedidos 12 
de redistribuição em períodos em que houvesse concursos para docentes em 13 
andamento. O professor Ercílio observou que o professor Igor Leite já havia 14 

começado a contatar alguns docentes para a formação desta comissão, o que 15 
lhe causou estranheza. O professor Valdecir explicou que já havia sugerido o 16 
nome dos docentes anteriormente citados e que o professor Igor Freire 17 
concordou com a sua sugestão. O professor Rodney Bassanezi destacou que 18 

as regras gerais para analisar os processos de redistribuição deveriam ser 19 
cuidadosamente redigidas a fim de se evitar o engessamento do processo de 20 

tomada de decisões. O professor Valdecir concordou e também destacou o 21 
caso dos processos de redistribuição para professores titulares, que devem ser 22 

feitos de forma cuidadosa, a fim de se evitarem problemas futuros, tais como a 23 
perda de direitos na aposentadoria, por exemplo. O professor Rodney então 24 
sugeriu que as comissões só irão analisar o perfil e currículo acadêmico do 25 

candidato, sendo atribuição do Conselho decidir sobre o aceite ou não do 26 
pedido. O professor Valdecir então colocou em votação a proposta da 27 

professora Maria de Lourdes Giuliani – criar duas comissões de avaliação dos 28 
dois pedidos de redistribuição e uma para a elaboração de proposta de regras 29 

gerais para pedidos de redistribuição e que estas trabalhassem 30 
concomitantemente e a do professor Eduardo Gueron – criar uma comissão 31 

para a elaboração da proposta das regras gerais e somente depois que a 32 
mesma fosse aprovada pelo Conselho, os pedidos de redistribuição seriam 33 
analisados. Foi aprovada por unanimidade a proposta da professora Maria de 34 
Lourdes: formação de uma comissão presidida pelo Prof. Igor Leite Freire e 35 

formada pelos docentes: Márcio Fabiano da Silva, Edson Pinheiro Pimentel e 36 
João Paulo Gois, que terá como atribuição formular regras gerais a serem 37 
aplicadas para analisar pedidos de redistribuição. Como os pedidos dos 38 
professores Maurício e Bensebaa foram anteriores a estas regras, ficou 39 

decidido que concomitantemente a esta Comissão serão formadas outras duas: 40 
a primeira formada pelos professores Rodney Carlos Bassanezi, Antonio 41 
Candido Faleiros e Dmitry Vasilevich irá analisar a conveniência para o CMCC 42 

da redistribuição do professor Maurício e a segunda comissão formada pelos 43 
professores Edson Pinheiro Pimentel, Marcelo Zanchetta e João Paulo Gois 44 

analisará o pedido do professor Bensebaa. O professor Valdecir esclareceu 45 
que a Comissão que analisará o pedido de redistribuição do professor Maurício 46 
Bugarin e enviará o seu parecer para a Reitoria da UFABC. Passou-se então 47 
para o próximo item da pauta: Regulamento de Estágio do Bacharelado em 48 
Ciência da Computação, o qual foi relatado pelo professor Edson Pimentel. O 49 
professor Edson Pimentel explicou que ele é o representante do CMCC na 50 
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Comissão de Estágios da UFABC e como já há diversas turmas finalizando o 1 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) iniciando os cursos específicos, 2 
então é necessária a formulação de regras de estágio específicas para curso. 3 
No caso do curso de Bacharelado em Ciência da Computação (BCC), a 4 
proposta é de que o aluno matriculado só poderá começar um programa de 5 
estágio obrigatório depois de cumprir metade dos créditos obrigatórios do BCT 6 

e metade dos créditos obrigatórios do BCC. No caso de estágio não-obrigatório 7 
serão respeitados os critérios estabelecidos pelo Comitê de Estágios. Colocada 8 
a proposta em votação. Aprovada por unanimidade. Passou-se para o próximo 9 
item da pauta: Complementação do Projeto Pedagógico do Bacharelado em 10 
Ciência da Computação. O professor Edson Pimentel relatou o item e explicou 11 

que a complementação deverá ser feita para se adequar às mudanças da 12 
grade do BCT. O discente Lucas questionou se o BCC também exigirá créditos 13 
de atividades complementares assim como o BCT, ao que o professor Edson 14 

respondeu que segundo o colegiado do BCC isso só será exigido pelo BCT. 15 
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se para o próximo 16 
item da pauta: Consulta sobre Parceria com Empresas para "Projetos" com 17 
Alunos do Bacharelado em Ciência da Computação. Este item foi retirado da 18 

pauta a pedido do Prof. Valdecir Marvulle e será submetido novamente em 19 
momento oportuno. O Prof. Valdecir justificou seu pedido devido à necessidade 20 

de consultar junto à Procuradoria Jurídica as questões legais. Passou-se para 21 
o próximo item da pauta: Aprovação do calendário das sessões do Concen do 22 

ano de 2010. A pedido do professor Valdecir foi alterada a data da sessão do 23 
dia 01 de dezembro de 2010 para o dia 08 de dezembro de 2010. Colocou-se 24 
em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se para o próximo item da 25 

pauta: Afastamento internacional do Prof. Luis Paulo Barbour Scott. Colocou-se 26 
em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se então para o último item da 27 

pauta: Designação de Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos 28 
Docentes: Alexandre Hiroaki Kihara, André Guilherme Ribeiro Balan, Cecília 29 

Bertoni Martha Hadler Chirenti, Celso Chikahiro Nishi, Cristian Favio Coletti, 30 
Cristiane Otero Reis Salum, David Corrêa Martins Júnior, Dmitry Vasilevich, 31 

Edson Pinheiro Pimentel, Fabiana Soares Santana, Francisco de Assis 32 
Zampirolli, Francisco Javier Ropero Pelaez, Gordana Manic, Gustavo Sousa 33 
Pavani, Igor Leite Freire, Jair Donadelli Júnior, Jerônimo Cordoni Pellegrini, 34 
João Paulo Gois, João Ricardo Sato, José Artur Quilici Gonzalez, Luiz Carlos 35 

da Silva Rozante, Márcio Fabiano da Silva, Maria Camila Nardini Barioni, 36 
Mariana Rodrigues da Silveira, Marijana Brtka, Norberto Anibal Maidana, Peter 37 
Maurici Erna Claessens, Pierre Marie Julien Tisseur, Rafael Ribeiro Dias Vilela 38 
de Oliveira, Raphael Yokoingawa de Camargo, Roberto Venegeroles 39 

Nascimento, Rogério Perino de Oliveira Neves, Roldão da Rocha Júnior, 40 
Ronaldo Cristiano Prati, Tatiana Lima Ferreira, Tiago Pereira da Silva, Yossi 41 
Zana e Zhanna Gennadyevna Kuznetsova. O Conselho aprovou a sugestão do 42 

Prof. Valdecir de que ficará a encargo da Diretoria do CMCC formar comissões 43 
de avaliação de estágio probatório destes docentes e dos demais que ainda 44 

não tenham sido submetidos a nenhum processo de avaliação. Estas 45 
comissões serão formadas por três docentes do CMCC que já tenham tido seu 46 
estágio probatório aprovado e obrigatoriamente deverão ter entre seus 47 
membros pelo menos um docente da mesma área de pesquisa do docente 48 
avaliado e pelo menos um docente de uma área de pesquisa diferente da do 49 
docente avaliado. A administradora Quélita apresentou esclarecimentos 50 
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informações sobre as compras realizadas durante todo o ano de 2009, tais 1 

como: valores empenhados e quantidade de materiais e equipamentos 2 
adquiridos ou em processo de compra. Nada havendo mais para tratar, o 3 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezessete 4 
horas e vinte minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 5 
secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.6 
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