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Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, no horário das 1 

quatorze horas e dez minutos, no auditório A301, no oitavo andar do Bloco B da 2 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados número cinco 3 

mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a oitava sessão ordinária 4 

do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição – CMCC desta 5 

Universidade, previamente convocada e presidida pelo professor Valdecir Marvulle; 6 

com a presença da professora Cristiane Otero Reis Salum e seu suplente, o professor 7 

Yossi Zana; do professor Rafael Ribeiro Dias Vilela; do professor Francisco de Assis 8 

Zampirolli, do professor João Paulo Gois, da professora Maria de Lourdes Merlini 9 

Giuliani; do professor Ercílio Carvalho da Silva, do professor Marcelo Zanchetta do 10 

Nascimento; do professor Márcio Fabiano da Silva; do professor Raphael Yokoingawa 11 

de Camargo; do professor Rodney Carlos Bassanezi e do professor Roldão da Rocha 12 

Júnior; representantes dos servidores docentes deste Centro; da servidora Quélita 13 

Lidaiana Souza e da servidora Cristiane Castellani Chagas dos Santos, representantes 14 

dos servidores técnico-administrativos deste Centro; do professor Daniel Zanetti de 15 

Florio, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 16 

Sociais Aplicadas (CECS) e dos discentes Tadeu Hayashida e Filipe Biason Mussini, 17 

representantes discentes de graduação. Ausência justificada do professor Cristian 18 

Favio Coletti e seu suplente Jerônimo Cordoni Pellegrini, representantes docentes 19 

deste Centro. Ausência não justificada do professor Daniel Carneiro Carretierro e seu 20 

suplente Renato Rodrigues Kinouchi, representantes docentes do Centro de Ciências 21 

Naturais e Humanas (CCNH). O professor Valdecir Marvulle solicitou inversão da 22 

ordem dos assuntos da pauta. Aprovada por unanimidade. O professor Valdecir 23 

Marvulle informou que no dia 09 de setembro ocorreu a primeira solenidade de 24 

formatura dos concluintes do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. O professor 25 

Valdecir Marvulle informou que convocará uma reunião extraordinária no dia 22 de 26 

setembro de 2010, cuja pauta será a apresentação aos Conselheiros sobre como se 27 

dará o enquadramento e a adequação da UFABC na Matriz Andifes pela Pró-Reitora 28 

de Planejamento, a apresentação do Prò-Reitor de Graduação sobre a propostas da 29 

Comissão Multicampi e a apresentação de um proposta de otimização da distribuição 30 

didática do Centro pelo professor Francisco de Assis Zampirolli da qual derivará a 31 

formação de uma Comissão para discutir a atribuição didática do Centro. O professor 32 

Ercílio Carvalho da Silva pediu a palavra e informou que conforme decisão do 33 

Conselho em relação a não-obrigatoriedade da carga didática para docentes que 34 



2 

ocupam alguns cargos como coordenadores, diretores e pró-reitores, segundo planilha 1 

enviada pelo professor Valdecir Marvulle na qual consta que os docentes que ocupem 2 

estes cargos estão dispensados da sua carga didática, como estes créditos estão 3 

sendo contabilizados positivamente, o professor Ercílio Carvalho da Silva sugeriu que 4 

em algum momento a discussão sobre esse assunto seja retomada pois o Conselho 5 

determinou que estes docentes não estão obrigados a cumprir a sua meta anual, 6 

porém, não estabeleceu que qualquer coisa que eles façam seja contabilizada 7 

positivamente. O professor Valdecir Marvulle sugeriu que este assunto seja colocado 8 

em pauta para discussão no futuro. Atas da 5ª sessão ordinária de 2010, realizada em 9 

02 de junho de 2010; da 3ª sessão extraordinária de 2010, realizada em 07 de junho 10 

de 2010; da 4ª sessão extraordinária de 2010, realizada em 23 de junho de 2010; da 11 

6ª sessão ordinária de 2010, realizada em 07 de julho de 2010 e da 7ª sessão 12 

ordinária, realizada em 04 de agosto de 2010. Atas relatadas foram relatadas pela 13 

servidora Patrícia Dias dos Santos que leu todas as correções sugeridas pelos 14 

Conselheiros previamente encaminhadas via mensagem eletrônica para ela. A 15 

servidora Patrícia Dias dos Santos lembrou aos Conselheiros sobre a importância 16 

deles asssinarem a lista de presença da reunião do Conselho. O professor Ercílio 17 

Carvalho da Silva informou que não conseguiu enviar as sugestões para as atas para 18 

a servidora Patrícia Dias dos Santos no prazo estabelecido pela mesma. O professor 19 

sugeriu que as sugestões relatadas pela servidora Patrícia Dias dos Santos sejam 20 

aprovadas e que a mesma encaminhe para os Conselheiros as sugestões do 21 

professor Ercílio Carvalho da Silva e da servidora Quélita Lidaiana de Sousa, as quais 22 

serão avaliadas e as atas serão novamente submetidas à aprovação na reunião 23 

extraordinária de 22 de setembro de 2010. Aprovadas por unanimidade com uma 24 

abstenção. Aprovação do Curso de Bacharelado em Neurociências. O professor 25 

Valdecir Marvulle informou que o professor Yossi Zana ficou incubido de realizar as 26 

alterações no projeto sugeridas pelo Conselho na última reunião e apresentar a nova 27 

versão do projeto nesta reunião. O professor Yossi Zana informou que a Comissão de 28 

elaboração da proposta adotou todas as sugestões e alterações sugeridas pelo 29 

Conselho, sendo elas: o aumento do número de vagas de vinte para trinta vagas por 30 

turma; o número de disciplinas também foi aumentado nos eixos de computação, 31 

cognição e biologia; o número de estágios passou de dois para três estágios; a 32 

elaboração de três sugestões de matriz curricular de acordo com as três ênfases 33 

previstas para o curso; a previsão de dois técnicos-administrativos para trabalharem 34 

nos laboratórios do curso; a preparação de uma lista de docentes de todos os Centros 35 

da Universidade que têm perfil para ministrarem disciplinas no curso; o número atual 36 

de docentes do CMCC que tem perfil para ministrar disciplinas no curso é de vinte e 37 
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seis docentes, sendo que de acordo com os concursos previstos e em andamento no 1 

pior cenário este número será acrescido em onze docentes, totalizando trinta e sete 2 

docentes. O professor Ercílio Carvalho da Silva lembrou que já havia feito dois 3 

questionamentos ao professor Yossi Zana na última reunição, sendo que um deles era 4 

referente ao número de docentes previstos para o curso, o qual o Yossi Zana havia 5 

acabado de responder, e outro era sobre como seriam alocados os recursos, uma vez 6 

que na última reunião ele havia mostrado alguns gráficos com essas informações mas 7 

não mostrou-os nesta apresentação e que ele considera estas informações muito 8 

importantes. O professor Yossi Zana respondeu que a alocação de recursos 9 

continuava a mesma, por isso ele não apresentou os gráficos, a única diferença era 10 

em relação ao investimento por aluno diminuiria, uma vez que o número de vagas foi 11 

aumentado. O professor Yossi Zana também esclareceu que não apresentou estas 12 

informações novamente porque não foi feita nenhuma sugestão em relação a isso na 13 

última reunião. O professor Valdecir Marvulle fez um aparte informando que uma das 14 

pendências da reitoria atual é fazer a distribuição do orçamento de acordo com o 15 

montante de cursos, uma vez que o curso de Bacharelado de Neurociência seja 16 

aprovado pelo Conselho Universitário, no próximo ano quando forem iniciadas as 17 

discussões sobre o planejamento ele poderá pedir mais recursos para o Centro 18 

argumentando que agora o CMCC terá um curso a mais. Além disso, as disciplinas da 19 

área de cognição para serem aprovadas têm de passar pelo aval do Coordenador do 20 

curso de Bacharelado em Ciência, o que às vezes só é feito após diversas reuniões. O 21 

professor Ercílio Carvalho da Silva reforçou que acha importante haver um 22 

planejamento prévio em relação aos recursos solicitados porque auxiliaria o Centro a 23 

fundamentar qualquer solicitação e até mesmo ordem de prioridade. Ele também disse 24 

que considera importante que as informações sobre os recursos sejam anexadas aos 25 

slides da apresentação do curso e que isso se tornasse um anexo da ata do Conselho. 26 

A professora Cristiane Otero Reis Salum salientou que não há como ter uma precisão 27 

exata dos recursos, mas sim uma estimativa. Ela também informou que há projetos 28 

aprovados no CNPq e Fapesp que estão indiretamente beneficiando a área de 29 

Cognição e citou o exemplo do professor Alexandre Kihara, cujos equipamentos 30 

comprados através da verba de um dos projetos dele também estão sendo utilizados 31 

para ministrar disciplinas na graduação. O professor Ercílio Cavalho da Silva reforçou 32 

que considera importante que o Centro assuma a sua parcela de responsabilidade 33 

para que não fique na dependência de recursos externos oriundos de projetos 34 

aprovados. O professor Ercílio Carvalho da Silva perguntou porque o número de vagas 35 

não foi aumentado para quarenta vagas, por exemplo, ao que o professor Yossi Zana 36 

respondeu que algumas salas de aula não comportam turmas superiores a trinta 37 
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alunos e também para não comprometer muito a carga prática por docente. O 1 

professor Valdecir Marvulle salientou que se a Reitoria se comprometer a apoiar o 2 

curso o número de vagas para sessenta ou até noventa vagas, dado que estão sendo 3 

criados novos campus. O professor Rodney Carlos Bassanezi observou que: em sua 4 

opinião nenhum curso deve iniciar com um número de vagas muito grande devido às 5 

incertezas do começo, tais como número de interessados, por exemplo; em relação a 6 

carga didática ele acredita que está relacionada ao número de disciplinas ofertadas na 7 

Universidade em que muitas delas têm ementas semelhantes embora tenham nomes 8 

diferentes e citou também o caso de disciplinas que às vezes têm três ou quatro 9 

alunos matriculados; ele sugeriu que bioestatística e processos estocásticos sejam 10 

conteúdos de uma mesma disciplina e que o conteúdo de modelagem matemática seja 11 

o mais geral possível, talvez relacionado a biomatemática ou biofísica; na área de 12 

álgebra ele defendeu também que a ementa seja a mais geral possível. A professora 13 

Cristiane Otero Reis Salum salientou que ao organizar a matriz curricular do curso de 14 

Neurociências a Comissão estou as ementas de todos os cursos da UFABC e citou o 15 

exemplo do caso da disciplina de Análise Multivariada que é ministrada no curso de 16 

Bacharelado em Matemática e que também fará parte da matriz curriculardo curso de 17 

Neurociência. o professor Valdecir Marvulle esclareceu que compete ao Comitê de 18 

Graduação verificar se há duplicidade de disciplinas e que ele insistiu  muito para que 19 

disciplinas com nomes diferentes mas ementas semelhantes fossem transformadas 20 

em uma só. Ele acredita que os Coordenadores de Curso estão procurando evitar a 21 

criação destas disciplinas com ementas em duplicidade. O professor Rafael Ribeiro 22 

Dias Vilela de Oliveira perguntou se há alguma estimativa sobre como será o impacto 23 

da criação do curso de Neurociência na carga didática atual do Centro ao que o 24 

professor Yossi Zana respondeu que num cenário severo este acréscimo seria de 0,4 25 

créditos por ano. O professor Igor Leite Freire informou que está sendo elaborada uma 26 

proposta para criar regras para afastamento de docentes para pós-doutoramento e 27 

que ele gostaria de saber se caso dez por cento dos docentes do Centro se afastem 28 

se haverá algum comprometimento em termos de disciplinas que serã ministradas ao 29 

que o professor Yossi Zana esclareceu que eles pretendem que pelo menos dois 30 

docentes sejam responsáveis por cada disciplina do curso. O professor Francisco de 31 

Assis Zampirolli perguntou se a criação de novos recursos implicaria na contratação 32 

de novos docentes ao que o professor Valdecir Marvulle respondeu que o professor 33 

Valdecir Marvulle respondeu que por enquanto não há nenhuma discussão sobre o 34 

assunto. O professor Ercílio Carvalho da Silva se novos cursos estão sendo propostos 35 

no CG ao que o professor Valdecir Marvulle respondeu afirmartivamente. O professor 36 

Valdecir Marvulle informou que já há uma discussão do aumento do número de vagas 37 
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de seiscentas para mil vagas em São Bernando. Colocada em votação a criação do 1 

curso de Bacharelado em Neurociência. Aprovado por unanimidade, com duas 2 

abstenções.Apresentação do APCN de doutorado em Matemática pelo professor 3 

Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira. O professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de 4 

Oliveira informou que ele está buscando a opinião dos Conselheiros sob a 5 

possibilidade de já apresentar o APCN do doutorado em Matemática ou aguardar a 6 

nota que a CAPES atribuirá ao curso. Segundo ele dos dez egressos do curso de 7 

Mestrado em Matemática, oito alunos ingressaram em cursos de doutorados de outras 8 

instituições, todos bolsistas. Além disso, os egressos do BCT são candidatos naturais 9 

ao curso de Mestrado em Matemática. Outro ponto positivo é que há expectativa de 10 

contratação de mais um titular para o Centro e existem sete docentes com bolsa 11 

produtividade, o que é bem visto pela CAPES. O programa também foi muito elogiado 12 

pelo Comitê Avaliador da CAPES. O perfil do aluno de Mestrado é ter uma boa base 13 

na área teórica enquanto estiver cursando as disciplinas e depois disso seguir a 14 

ênfase em matemática aplicada. Cancelamento do Afastamento Internacional do 15 

professor André Ricardo Oliveira da Fonseca. O professor Valdecir Marvulle leu a 16 

carta enviada pelo professor André Ricardo Oliveira da Fonseca em que ele solicita 17 

que que o seu afastamento internacional para realizar estágio pós-doutoral na Scuola 18 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati em vigência até dezembro de 2010 seja 19 

cancelado a fim de que ele possa fazer estágio no período de 08 de novembro a 31 de 20 

dezembro no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. O professor 21 

Valdecir Marvulle esclareceu que caso o pedido de cancelamento seja aprovado pelo 22 

Conselho ele terá de enviar uma solicitação ao Reitor para seja publicado o 23 

cancelamento do afastamento do professor André Ricardo Oliveira da Fonseca e seja 24 

publicada uma portaria autorizando ele a ter um afastamento nacional para que ele 25 

possa fazer o estágio no Albert Einsten. Após deliberação do Conselho o pedido de 26 

cancelamento foi aprovado por unanimidade, com dispensa da carga didática do 27 

docente no período de novembro a dezembro de 2010, não sendo necessário o 28 

docente pedir afastamento nacional para fazer o estágio pois o docente continuará 29 

fazendo um estágio de pós-doutoramento, o qual era o motivo do seu afastamento 30 

nacional. Atribuição ao Diretor do Centro para analisar e autorizar pedidos de 31 

afastamento internacional de até 30 dias. Aprovado por unanimidade. Ad referendum 32 

do afastamento internacional dos professores Cecília Bertoni Martha Hadler Chirenti, 33 

David Correa Martins Júnior, Luis Paulo Barbour Scott, Olexandr Zydencko e Cristian 34 

Favio Coletti. Retirados de pauta a pedido do professor Valdecir Marvulle devido a 35 

aprovação do item anterior. Ad Referendum da Composição das Comissões 36 

Organizadoras dos Concursos Docentes 2010. O professor Valdecir Marvulle informou 37 
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que foram nomeadas ad referendum as seguintes comissões organizadoras dos 1 

concursos do Centro para os cargos de professores adjuntos: na área de Matemática 2 

Geral a Comissão é composta pelos professores Rafael Mattos Grisi, Marcio Fabiano 3 

da Silva, Cristian Favio Coletti, Roldão da Rocha Júnior, Edson Ryoji Okamoto Iwaki e 4 

Norberto Maidana; a professora Tatiana Lima Ferreira coordenará a área de Cognição 5 

e suas subcomissões compostas pelos docentes Alexandre Hirouaki Kihara e Marcelo 6 

Bussoti Reyes na área de Eletrofisiologia Celular, Cristiane Salum e Elizabeth 7 

Teodorov na área de Neurofarmacologia e Yossi Zana e Ruth Ferreira Santos 8 

Galduroz na área de Linguagem; na área de Computação a Comissão será composta 9 

pelos docentes Francisco de Assis Zampirolli, Karla Vittori, Humberto Razente, 10 

Marcelo Zanchetta Nascimento e Fabiana Soares Santana; na área de Ensino de 11 

Matemática a Comissão será composta pelos docentes Plínio Zornoff Táboas, Virginia 12 

Cardia Cardoso, Ruth Ferreira Santos Galduroz e Rodney Carlos Bassanezi e na área 13 

de Informática na Educação a Comissão será composta pelos docentes Itana 14 

Stiubierner, Lucia Regina Horta Rodrigues Franco e Edson Pinheiro Pimentel. O 15 

professor Valdecir Marvulle informou que no caso do concurso para titular na área de 16 

Matemática a Comissão formada pelos docentes Rodney Carlos Bassanezi, Antonio 17 

Cândido Faleiros e Dmitry Vasilevich foi cancelada pois a Reitoria tomou para si a 18 

responsabilidade organizar todos os concursos para titular da Universidade. Aprovado 19 

por unanimidade. O professor Valdecir Marvulle leu os nomes já aprovados por essas 20 

Comissões para compor as Bancas dos Concursos. Ad Referendum da Composição 21 

da Comissão para analisar processo de redistribuição do professor Pedro Paulo Araujo 22 

Maneschy. Aprovado por unanimidade. Relatórios de estágio probatório dos 23 

professores Jair Donadelli Júnior; Peter Maurice Erna Claessens, Gustavo Sousa 24 

Pavani, José Arthur Quilici Gonzalez, Rogério Perino de Oliveira Neves, Maria Camila 25 

Nardini Barioni, Jerônimo Cordoni Pellegrini, David Corrêa Martins Júnior e Gordana 26 

Manic. Aprovados por unanimidade. Solicitação de apoio do CMCC à realização da 27 

Escola Brasileira de Modelagem Molecular (EBMM 2010). O item suspenso e será 28 

discutido pelos Conselheiros e submetidos à aprovação na reunião extraordinária de 29 

22 de setembro de 2010. Nada havendo mais para tratar, o presidente agradeceu a 30 

presença de todos e encerrou a sessão às dezessete horas e quarenta e seis minutos, 31 

da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, 32 

lavrei a presente Ata. 33 


