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ATA Nº 16/2010 

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

quatorze horas e quinze minutos, na sala S301, no terceiro andar do Bloco B 2 

da 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 

décima reunião ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação 5 

e Cognição – CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida 6 

pelo professor Valdecir Marvulle, presidente do Conselho, com a presença do 7 

professor Yossi Zana, do professor Eduardo Gueron e seu suplente o 8 

professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, do professor Francisco de 9 

Assis Zampirolli, do professor Ercílio Carvalho da Silva, do professor Igor 10 

Leite Freire, da professora Ilma Aparecida Marques, do professor Edson Ryoji 11 

Okamoto Iwaki, do professor Márcio Fabiano da Silva, do professor Raphael 12 

Yokoingawa de Camargo e do seu suplente Luiz Carlos da Silva Rozante e do 13 

professor Edson Alex Arrazola Iriarte, representantes dos servidores docentes 14 

deste Centro; da servidora Elaine Konno Rocha, representante dos servidores 15 

técnico-administrativos deste Centro; do professor Humberto Nayouki 16 

Yoshimura, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 17 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); do professor Daniel Carneiro Carrettiero, 18 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e 19 

do discente Filipe Biason Mussini, representante discente de graduação. 20 

Ausência injustificada do professor Cristian Fávio Coletti e seu suplente o 21 

professor Jerônimo Cordoni Pellegrini e do professor Roldão da Rocha Júnior 22 

e sua suplente Zhanna Gennedyevnna Kuznetsova do Centro de Matemática, 23 

Computação e Cognição (CMCC) e dos discentes Tadeu Hayashida e seu 24 

suplente Rogério Teixeira Calvacante, representantes discentes de 25 

graduação. Iniciaram-se os informes: O professor Valdecir Marvulle informou 26 

que foram aprovados quatro novos cursos de pós-graduação na UFABC: 27 

Ciência da Computação; Ciências Humanas e Sociais; Ensino, História e 28 

Filosofia das Ciências e Matemática; e Neurociência e Cognição. O professor 29 

Valdecir Marvulle relatou seu pedido a Reitoria de que a banca de Concurso 30 

para o cargo de professor titular em Álgebra, Geometria e Topologia fosse 31 

repensada uma vez que nem todos os docentes sugeridos para compor a 32 
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banca são de áreas correlatas às do concurso em questão. O professor 1 

Valdecir Marvulle informou que o funcionamento das catracas instaladas no 2 

térreo do Bloco B ainda está em discussão no Consuni e que a implantação 3 

das mesmas não foi informada previamente aos Conselheiros. O professor 4 

Valdecir Marvulle leu a Comunicação Interna nº 294 da Prefeitura 5 

Universitária sobre instalação de laboratórios em imóvel localizado em São 6 

Bernardo do Campo. Não havendo mais nenhum informe iniciaram-se as 7 

discussões sobre os assuntos da ordem do dia da pauta. O professor Valdecir 8 

Marvulle solicitou inversão da ordem da pauta. Aprovado por unanimidade. 9 

Foi feito um minuto de silêncio em memória do professor Sandro Silva e 10 

Costa que havia falecido recentemente. Transferência, por parte da Reitoria, 11 

da Secretaria Executiva da CPPD para Secretaria Geral da UFABC. O 12 

professor Ercílio Carvalho da Silva relatou o assunto. Segundo relato do 13 

mesmo, o presidente da CPPD recebeu a CI Reitoria 61/2010 que informava 14 

que a secretária da CPPD seria integrada a um grupo de apoio da Secretaria 15 

Geral cuja responsabilidade seria atender diversas comissões vinculadas a 16 

Reitoria, inclusive a CPPD. Ele informou que agendou uma reunião com o 17 

reitor Hélio Waldman na qual estava também presente a secretária geral, 18 

Heloisa Quitério e que a conversa não foi satisfatória. Ele então consultou o 19 

regimento interno do Consuni e da CPPD e verificou que segundo o 20 

regimento desta última, estava previsto uma secretária exclusivamente para 21 

atender a mesma. As considerações do professor Ercílio Carvalho da Silva 22 

foram detalhadas na CI CPPD 12/2010. Após sugestão do professor Valdecir 23 

Marvulle, o Conselho de Centro decidiu por unanimidade endossar a CI CPPD 24 

12/2010. Relatórios de estágio probatório dos docentes Gustavo Sousa 25 

Pavani e Dmitry Vasilevich. Colocados em votação. Aprovados por 26 

unanimidade. Retificação do Relatório de estágio probatório do professor 27 

Jerônimo Cordoni Pelegrini. A Comissão de avaliação do professor Jerônimo 28 

Cordoni Pelegrini encaminhou carta ao Conselho informando que foi 29 

erroneamente encaminhado ao Conselho o relatório final como sendo um 30 

relatório parcial de vinte e quatro meses e solicitou retificação. Colocado em 31 

votação. Aprovado por unanimidade. Aprovação por parte do Diretor dos 32 

relatórios parciais de estágio probatório. Item sugerido pelo professor Igor 33 
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Leite Freire durante a reunião. Aprovado por unanimidade. Os relatórios 1 

parciais de estágio probatório de doze e vinte e quatro meses passam a ser 2 

aprovados pelo Diretor do CMCC e só serão submetidos ao Conselho em 3 

caso de reprovação. Os relatórios finais de estágio probatório continuarão a 4 

ser submetidos diretamente à aprovação do Conselho de Centro. Após isso, o 5 

professor Valdecir Marvulle leu a Comunicação Interna nº 69 da Reitoria a 6 

qual solicita um estudo sobre o número de docentes alocados no Centro e 7 

informou que estudará com mais calma os dados informados na CI a fim de 8 

dar uma resposta adequada à Reitoria. Parecer da Comissão de Avaliação do 9 

pedido de redistribuição do professor Pedro Paulo Araújo Maneschy. O 10 

professor Valdecir Marvulle leu o parecer da Comissão que não recomendou 11 

a redistribuição do professor Pedro Paulo Araújo Maneschy. Colocado em 12 

votação. Aprovado por unanimidade. Solicitação de prorrogação de 30 dias 13 

para finalização dos trabalhos e apresentação de proposta da Comissão de 14 

Atribuição Didática. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 15 

Retificação do projeto Executivo de Arquitetura do 6º pavimento da Torre 2 do 16 

Bloco A. O professor Valdecir Marvulle pediu retificação do projeto pois não é 17 

permitido usar os espaços previstos pelas cantinas do 6º pavimento da Torre 18 

2 do Bloco A para a construção de laboratórios, pois as mesmas são de 19 

responsabilidade da Prefeitura Universitária. Colocado em votação. Aprovado 20 

por unanimidade. Apresentação do APCN de doutorado em Matemática. Este 21 

item começou a ser apresentado pelo professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de 22 

Oliveira que respondeu algumas dúvidas dos Conselheiros, porém, o item foi 23 

suspenso por falta de quorum no momento da votação. Nada havendo mais 24 

para tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão 25 

às dezesseis horas e quinze minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias 26 

dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 27 
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