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ATA Nº 17/2010 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, no horário das quatorze 1 

horas e vinte e um minutos, na sala S301, no terceiro 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 décima primeira 4 

reunião ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição – 5 

CMCC desta Universidade, previamente convocada pelo professor Valdecir Marvulle, 6 

mas presidida pela professora Gisele Cristina Ducati, vice-presidente do Conselho, 7 

com a presença do professor Yossi Zana, do professor Cristian Favio Coletti, do 8 

professor Eduardo Gueron e seu suplente o professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de 9 

Oliveira, do professor Francisco de Assis Zampirolli, do professor Igor Leite Freire e 10 

seu suplente o professor João Paulo Gois, do professor Marcelo Zanchetta do 11 

Nascimento, do professor Márcio Fabiano da Silva, do professor Raphael Yokoingawa 12 

de Camargo e do seu suplente Luiz Carlos da Silva Rozante, do professor Rodney 13 

Carlos Bassanezi, e do professor Roldão da Rocha Júnior, representantes dos 14 

servidores docentes deste Centro; das servidoras Elaine Konno Rocha e Quélita 15 

Lidaiana Souza, representantes dos servidores técnico-administrativos deste Centro; 16 

do professor Humberto Nayouki Yoshimura, representante docente do Centro de 17 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); do professor Daniel 18 

Carneiro Carrettiero, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 19 

Humanas (CCNH). Ausência justificada da professora Ilma Aparecida Marques Silva. 20 

Ausência injustificada do professor Gustavo Sousa Pavani e seu suplente o professor 21 

Ercílio Carvalho da Silva, do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) 22 

e dos discentes Tadeu Hayashida e seu suplente Rogério Teixeira Calvacante, Filipe 23 

Biason Mussini e seu suplente Carlos Eduardo Madureira Trufen, representantes 24 

discentes de graduação. Iniciaram-se os informes: Comunicação Interna nº 209 da 25 

Pró-Reitoria de Pesquisa sobre aprovação de projeto do CMCC. A professora Gisele 26 

Cristina Ducati leu o documento encaminhado pela PROPES que aprova o referido 27 

projeto. Apresentação do documento proposto pela comissão de atribuição didática. O 28 

assunto foi discutido pelos Conselheiros e será submetido à ordem do dia 29 

posteriormente. Apresentação de proposta que cria regras para os afastamentos de 30 

pós-doutorado. O professor Igor Leite Freire relatou este item. Ele lembrou que em 31 

reunião do Conselho no ano de agosto de dois mil e nove foi criada uma Comissão 32 

para elaboração do Plano Diretor do Centro composta por quatro grandes áreas: 33 

Graduação, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação. Em reunião posterior houve um 34 
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acréscimo no número de responsáveis pela área de Graduação e o Conselho também 1 

atribuiu a essa Comissão a tarefa de elaborar uma proposta de Regimento do Centro, 2 

nomeando-a através da portaria número dez de quatro de setembro de dois mil e 3 

nove. O professor Igor Leite Freire leu a referida portaria que nomeava a Comissão, 4 

que tinha a seguinte composição: professores Cristiane Otero Reis Salum e Márcio 5 

Fabiano da Silva na área de Graduação; professor Raphael Yokoingawa de Camargo 6 

na área de Pós-Graduação; professor Igor Leite Freire na área de Pesquisa; professor 7 

Rodney Carlos Bassanezi na área de Extensão e professor Luís Paulo Barbour Scott 8 

como coordenador dessa Comissão. O professor Igor Leite Freire informou convidou 9 

um grupo de docentes para auxiliá-lo na área de Pesquisa. O professor Igor Leite 10 

Freire informou que ele juntamente com este grupo de trabalho elaborou algumas 11 

propostas referentes à área de Pesquisa e que paralelamente ele também colaborou 12 

com a elaboração da proposta que criava regras para a análise de pedidos de 13 

redistribuição, já que este assunto estava relacionado com a área de Pesquisa. A 14 

pedido do professor Eduardo Gueron ele encaminhou a proposta através de 15 

mensagem eletrônica para conhecimento de todos os docentes do Centro, juntamente 16 

com um pedido de fossem feitas sugestões. O professor Igor Leite Freire informou que 17 

somente recebeu uma resposta como sugestão e lamentou a polêmica gerada pela 18 

mensagem. Ele informou que não obteve nenhuma orientação do coordenador da 19 

Comissão e que a mesma nunca se reuniu para tratar do Regimento. O professor Igor 20 

Leite Freire ressaltou que as regras sugeridas por ele podem ser mudadas a qualquer 21 

momento. Houve pequena discussão sobre as regras sugeridas pelo professor Igor 22 

Leite Freire. Complementando fala da professora Gisele Cristina Ducati sobre o fato da 23 

Comissão nunca ter se reunido, em que a mesma manifestou opinião que a Comissão 24 

poderia ser reestruturada, o professor Igor Leite Freire colocou o seu cargo na 25 

Comissão à disposição do Conselho. Após deliberação decidiu-se que o assunto será 26 

discutido pelos Conselheiros e submetido à ordem do dia posteriormente. Não 27 

havendo mais nenhum informe iniciou-se a discussão dos itens constantes da ordem 28 

do dia da pauta. Ad Referendum do APCN de doutorado em Matemática. Aprovado 29 

por unanimidade. Credenciamento dos docentes nos cursos de Bacharelado em 30 

Matemática, Bacharelado em Ciências da Computação e Licenciatura em Matemática. 31 

Aprovado por unanimidade. PROFMAT: Mestrado profissionalizante da Capes. 32 

Aprovado por unanimidade. Aprovação do Projeto RTI FAPESP - “Laboratórios 33 

Multiusuários do Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC: Um 34 

Potencial de Ação Interdisciplinar”. Aprovado por unanimidade. Ata da 6ª sessão 35 

extraordinária de 2010, realizada em 25 de agosto de 2010. Aprovada por 36 

unanimidade com uma abstenção. Ata da 8ª sessão ordinária de 2010, realizada em 37 
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15 de setembro de 2010. Aprovada por unanimidade. Ata da 7ª sessão extraordinária 1 

de 2010, realizada em 22 de setembro de 2010. Aprovada por unanimidade, com uma 2 

abstenção. Ata da 9ª sessão ordinária de 2010, realizada em 06 de outubro de 2010. 3 

Aprovada por unanimidade. Calendário das Reuniões do Conselho de 2011. Aprovado 4 

por unanimidade. Aprovação do Convênio de Cooperação Científica entre a PUC 5 

Campinas, Sociedade Campineira de Educação e Instrução FAPESP com análise de 6 

participação de docentes da UFABC. Aprovado por unanimidade com uma abstenção. 7 

Parecer da Comissão de Avaliação do pedido de redistribuição da professora Regina 8 

Maria de Aquino. Aprovado por unanimidade, com uma abstenção. Indicação da 9 

Comissão de Avaliação do pedido de redistribuição do professor Hiraldo Serra. Será 10 

enviada uma Comunicação Interna para a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 11 

informando que o processo de redistribuição só será analisado quando a Prograd 12 

respeitar as normas estabelecidas pela Resolução do Conselho n° 1/2010. Nada 13 

havendo mais para tratar, a vice-presidente agradeceu a presença de todos e 14 

encerrou a sessão às dezessete horas e dez minutos, da qual, para constar, eu, 15 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 16 
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