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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, no horário das 1 
quatorze horas e catorze minutos, na sala S801, no oitavo 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 

sexta sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e 5 
Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida 6 
pelo professor Valdecir Marvulle, com a presença da professora Gisele Cristina 7 
Ducati, vice-presidente do Conselho, da professora Cristiane Otero Reis Salum, 8 
do professor Cristian Favio Coletti, do professor Eduardo Gueron, do professor 9 

Francisco de Assis Zampirolli, do professor Gustavo Sousa Pavani e seu 10 
suplente Ercílio Carvalho da Silva, do professor João Paulo Gois, da professora 11 
Ilma Aparecida Marques, do professor Marcelo Zanchetta Nascimento, do 12 

professor Luiz Carlos Silva Rozante, do professor Edson Alex Arrazola Iriarte e 13 
do professor Roldão da Rocha Júnior, representantes dos servidores docentes 14 
deste Centro; das servidoras Cristiane Castellani Chagas dos Santos e Quélita 15 

Lidaiana Souza, representantes dos técnico-administrativos deste Centro; do 16 
professor Daniel Carneiro Carrettiero, representante docente do Centro de 17 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH), o professor Humberto Nayouki 18 

Yoshimura, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 19 
Ciências Sociais Aplicadas (CECS) e os discentes Rafael Dias Oliveira e Lucas 20 

Remoaldo Trambaiolli, representantes discentes de graduação. Ausência 21 
justificada da servidora Elaine Konno Rocha, do Centro de Matemática, 22 

Computação e Cognição (CMCC). Iniciaram-se os informes. O professor 23 
Valdecir Marvulle informou que serão aplicadas novas regras na disposição dos 24 

Conselheiros na reunião: os titulares deverão sentar-se sempre à frente, os 25 
suplentes quando o titular também estiver presente à reunião não terão direito 26 
à voz salvo em casos em que o Conselho autorize e as reuniões serão abertas 27 
à Comunidade. O professor Valdecir informou que cabe ao Diretor apresentar o 28 

orçamento do Centro à Reitoria e que isso está explícito no regimento e 29 
estatuto da Universidade e que o Consuni é o único órgão legalmente capaz de 30 

fazer alterações nos orçamentos da Universidade e que é a Reitoria é quem 31 
elabora o orçamento da Universidade. A pedido da professora Ilma Aparecida 32 
Marques foi lido o trigésimo primeiro artigo, décimo item do regimento que diz 33 

que compete ao Diretor encaminhar à Reitoria, em tempo hábil, a discriminação 34 
da receita e da despesa previstas para o centro como subsídio à elaboração da 35 

proposta orçamentária. Segundo o professor Valdecir não está explícito no 36 
regimento informações referentes a questões orçamentárias e que não está 37 

também explícito que caberia ao Conselho e não ao Diretor do Centro 38 
encaminhar essas propostas. Ele explicou que como é atribuição do diretor 39 
apresentar o orçamento, ele consultou o Concen para que o mesmo sugerisse 40 

como a verba deveria ser aplicada e ratificasse o que foi solicitado pelos 41 
docentes e os coordenadores dos colegiados dos cursos do Centro. Outro 42 
ponto que o professor Valdecir ressaltou é que a sua preocupação é em 43 
apresentar um orçamento exeqüível, mas que irá respeitar as decisões 44 
tomadas pelo Conselho e acrescentar mais algumas demandas, respeitando as 45 
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ordens de prioridade determinadas pelo Conselho para poder executar todo o 1 

orçamento caso algo aprovado não possa ser licitado. Ele destacou, porém que 2 
não permitirá mais que grandes polêmicas ou interesses ímpios atrapalhem o 3 
bom funcionamento do CMCC nas suas três grandes áreas que são: 4 
matemática, computação e cognição. Ele ressaltou que gosta de ouvir a 5 
opinião de todos os docentes do Centro e que em abril deste ano enviou uma 6 

mensagem eletrônica a todos os docentes do Centro solicitando sugestões 7 
para o orçamento de alocação de verba do CMCC e que todos os pedidos 8 
foram alocados. O professor Valdecir manifestou a sua surpresa ao constatar, 9 
porém, que um equipamento prioritário ao bom funcionamento do curso de 10 
bacharelado em computação que deveria ter sido requisitado em abril somente 11 

foi requisitado dois meses depois com o orçamento fechado e todos os pedidos 12 
computados e que já havia dito isso ao professor Marcelo Zanchetta 13 
Nascimento. O professor Marcelo manifestou o seu desconforto, pois acredita 14 

que este questionamento não deva ser direcionado somente a sua pessoa e 15 
sim ao Conselho. O professor Valdecir assegurou que vai autorizar a compra 16 
do equipamento e manifesta sua preocupação de que esta licitação será 17 
problemática, por se tratar de uma importação, mas que não pode voltar a 18 

acontecer de um equipamento que contempla cerca de vinte por cento da 19 
verba total do Centro ser pedido com dois meses de atraso, pois se ele tivesse 20 

sido pedido em abril provavelmente a verba destinada ao CMCC seria 21 
proporcionalmente maior, já que este equipamento foi orçado em cento e trinta 22 

mil reais. O professor Marcelo pede que fique registrado em ata que esta 23 
decisão em relação ao equipamento foi do Conselho e não dele. O professor 24 
Valdecir respondendo ao questionamento da professora Ilma Aparecida 25 

Marques diz que os orçamentos dos três Centros foram alocados de forma 26 
proporcional e explica que ele respeitou o que foi solicitado pelos docentes de 27 

acordo com as escalas de prioridade dadas por eles em abril. A professora 28 
Cristiane Reis Otero Salum explicou como foi elaborado o pedido de orçamento 29 

para a área de cognição do Centro. O professor Valdecir informou que não irá 30 
autorizar o aluguel do gerador previamente aprovado pelo Conselho, pois isso 31 

poderia acarretar problemas com o Tribunal de Contas da União, uma vez que 32 
o valor da locação é próximo ao valor de aquisição do equipamento. O 33 
professor Ercílio Carvalho da Silva que estava assistindo a reunião como 34 
suplente solicitou a palavra ao Conselho e com a aprovação do mesmo 35 

esclareceu que as prioridades orçamentárias foram decididas pelo Conselho, 36 
que pretende lutar pelo curso de bacharelado em neurociências e manifestou 37 
sua preocupação de que coubesse exclusivamente ao Diretor decidir sobre o 38 
encaminhamento do orçamento às instâncias maiores. O professor Valdecir 39 

respondeu que concorda que o Conselho deveria decidir sobre o orçamento, 40 
mas que como isso não consta da versão atual do regimento, então ele deverá 41 
seguir o que o regimento da Universidade determina. O último informe foi a 42 

nomeação da Comissão de aquisição de equipamentos computacionais para 43 
os Laboratórios do CMCC, a qual terá como atribuições fazer um relatório de 44 

equipamentos computacionais adquiridos pelo CMCC, fazer levantamentos de 45 
equipamentos necessários para o bom funcionamento dos laboratórios do 46 
CMCC destinados aos cursos de bacharelado e emitir pareceres sobre a 47 
necessidade de aquisição de novos equipamentos. O professor Valdecir 48 
destacou que o papel da Comissão é puramente auxiliar. Passou-se então para 49 
a ordem do dia. Solicitou-se a inversão da pauta para que os itens 13 a 15 50 
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constantes da pauta fossem discutidos primeiramente. Aprovado por 1 

unanimidade. Afastamento internacional dos docentes Fabiana Soares 2 
Santana, Dmitry Vasilevich, Zhanna Gennadyevna Kutznetsova, Peter Maurice 3 
Erna Claessens, Maria de Lourdes Merlini Giuliani e Roldão da Rocha Júnior. 4 
Aprovado por unanimidade. Realização do BMBC - First Brazilian Meeting in 5 
Brain and Cognition. O professor Peter Maurice Erna Claessens relatou este 6 

item e explicou que está encaminhando pedidos de financiamento do evento à 7 
Capes e a Fapesp e que o orçamento máximo solicitado ao CMCC será em 8 
torno de dez mil e quatrocentos reais juntamente com o auxílio de uma das 9 
secretárias. Aprovado por unanimidade. Ata da 5ª sessão ordinária de 2010, 10 
realizada em 02 de junho de 2010. Retirada da pauta a pedido do Presidente 11 

do Conselho; será submetida a aprovação na próxima reunião, a fim de que o 12 
áudio seja novamente escutado a fim de confirmar ou não o que o foi relatado 13 
em ata. Ata da 3ª sessão extraordinária de 2010, realizada em 07 de junho de 14 

2010. Retirada da pauta a pedido do Presidente do Conselho; será submetida à 15 
aprovação na próxima reunião, a fim de que o áudio seja novamente escutado 16 
a fim de confirmar ou não o que o foi relatado em ata. Ata da 4ª sessão 17 
extraordinária de 2010, realizada em 23 de junho de 2010. Retirada da pauta a 18 

pedido do Presidente do Conselho; será submetida a aprovação na próxima 19 
reunião, a fim de que o áudio seja novamente escutado a fim de confirmar ou 20 

não o que o foi relatado em ata. Solicitação de verba para a realização do 21 
Encontro em Teoria dos Códigos e Criptografia. O professor Antonio Cândido 22 

Faleiros relatou este item e esclareceu que já havia solicitado um orçamento de 23 
cerca de dezoito mil e quinhentos reais ao Centro em abril. Aprovado por 24 
unanimidade. Oferta de Disciplinas de Cognição para o terceiro quadrimestre 25 

de 2010. Aprovada por unanimidade. Oferta de Disciplinas do 26 
Bacharelado/Licenciatura em Matemática para o terceiro quadrimestre de 2010. 27 

Aprovada por unanimidade. Oferta de Disciplinas do Bacharelado em Ciência 28 
da Computação para o terceiro quadrimestre de 2010. Aprovada por 29 

unanimidade. Criação das Disciplinas de Estudo Dirigido em Computação I, II e 30 
III para o processo de Convalidação/Integralização de Créditos do Bacharelado 31 

em Ciência da Computação. Aprovada por unanimidade. Proposta 32 
Orçamentária 2011 para o CMCC. Retirada da pauta a pedido do Presidente do 33 
Conselho, será submetida na próxima reunião. Aprovação do orçamento de 34 
Custeio 2010 do CMCC. Retirada da pauta a pedido do Diretor do Conselho 35 

que irá enviar um e-mail a todos os docentes do Centro solicitando sugestões 36 
para aplicação da verba de custeio. Nada havendo mais para tratar, o 37 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezessete 38 
horas e quarenta minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 39 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.40 
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