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Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dez, no horário das 1 
quatorze horas e vinte e dois minutos, na sala 408, no quarto 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 

segunda 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: a professora Gisele Cristina Ducati, vice-presidente do Conselho, 8 
a professora Cristiane Otero Reis Salum e seu suplente professor Yossi Zana, 9 

o professor Jerônimo Cordoni Pellegrini, o professor Francisco de Assis 10 
Zampirolli e seu suplente professor Edson Pinheiro Pimentel, o professor Igor 11 
Leite Freire e seu suplente professor João Paulo Gois, a professora Ilma 12 

Aparecida Marques Silva, o professor Marcelo Zanchetta do Nascimento, o 13 
professor Márcio Fabiano da Silva, o professor Raphael Yokoingawa de 14 
Camargo e seu suplente Luiz Carlos da Silva Rozante, o professor Edson Alex 15 

Arrazola Iriarte e o professor Roldão da Rocha Júnior, representantes dos 16 
servidores docentes deste Centro; as servidoras Cristiane Castellani Chagas 17 
dos Santos e Quélita Lidaiana Souza, representantes dos técnico-18 

administrativos deste Centro; o professor Daniel Carneiro Carrettiero, 19 
representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); os 20 

discentes Rafael Dias Oliveira e Lucas Remoaldo Trambaiolli e seu suplente, 21 
Renato Seixas Esteves, representantes discentes de graduação. Ausências 22 

justificadas: professor Cristian Favio Coletti, professor Gustavo Souza Pavani e 23 
seu suplente professor Ercílio Carvalho da Silva, professor Eduardo Gueron e 24 

seu suplente professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, professor Rodney 25 
Carlos Bassanezi, servidora Elaine Konno Rocha, do Centro de Matemática, 26 
Computação e Cognição (CMCC) e professor Daniel Zanetti de Flório e seu 27 
suplente Humberto Nayouki Yoshimura, representantes docentes do Centro de 28 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Iniciaram-se os 29 
informes gerais. O professor Valdecir Marvulle informou que a professora Ilma 30 

Aparecida Marques não mais representará o CMCC no Comitê do Programa de 31 
Iniciação Científica – CPIC, assumindo em seu lugar os professores Jefferson 32 
Cassiano e Raphael Yokoingawa de Camargo e agradeceu a sua 33 

disponibilidade para representar os interesses do CMCC nesse Comitê. O 34 
professor Valdecir então solicitou a secretária Patrícia Santos que providencie 35 

uma carta de agradecimentos à docente. O professor Valdecir Marvulle 36 
informou que a professora Gisele Cristina Ducati deixará a presidência da 37 

Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, assumindo em seu lugar o 38 
vice-presidente dessa Comissão, professor Marcelo Modesto, mas enfatizou 39 
que a professora Gisele continuará participando da Comissão. O discente 40 

Lucas Trambaiolli solicitou ao Conselho providências junto às áreas da 41 
Universidade responsáveis pelo Restaurante Universitário, pois o mesmo não 42 
conta atualmente com acessos adequados para portadores de necessidades 43 
especiais. O professor Valdecir então pediu a secretária Patrícia Santos que 44 
providencie uma Comunicação Interna endereçada à Prefeitura Universitária 45 
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solicitando adequação da entrada do restaurante. A professora Cristiane Otero 1 

Salum solicitou providências deste Centro no sentido de informar o Setor de 2 
Transportes da Prefeitura Universitária de que os horários dos ônibus que 3 
fazem o itinerário da Atlântica não estão sendo observados, o que tem causado 4 
aborrecimentos aos usuários deste trecho. O professor Valdecir então pediu a 5 
secretária Patrícia Santos que providencie uma Comunicação Interna 6 

endereçada à Prefeitura Universitária solicitando o cumprimento dos horários e 7 
trajetos previamente estabelecidos junto à empresa responsável pelos serviços 8 
de fretamento. O professor Igor Leite Freire informou sobre o andamento dos 9 
trabalhos da Comissão encarregada de criar o documento que estabelece 10 
regras para a análise de pedidos de redistribuição docente ao CMCC. Segundo 11 

o professor Igor, a previsão é de que a proposta que estabelece estas regras 12 
seja submetida à aprovação na terceira sessão de 2010 deste conselho. O 13 
professor Igor então apresentou as premissas básicas que serão propostas 14 

para o processo de redistribuição: a regra geral para se entrar no quadro 15 
docente da UFABC é o concurso público, sendo que a redistribuição será 16 
encarada como uma exceção; um docente, ao pedir redistribuição, deverá ser 17 
compatível com o quadro atual do centro e um docente, ao pedir redistribuição, 18 

necessariamente já passou por um concurso público. Sendo assim o CMCC 19 
deverá analisar então o interesse ou não nos pedidos de redistribuição. Para 20 

mensurar o interesse ou não no candidato serão usados alguns critérios, tais 21 
como: contrastar o perfil do candidato com o perfil médio da área do centro ao 22 

qual o mesmo quer se vincular; contabilizar as disciplinas da área escolhida 23 
pelo candidato nos últimos cinco anos e compará-la com a média dos docentes 24 
da área escolhida, bem como a experiência didática do candidato em ensino 25 

superior, com ênfase nas disciplinas da área escolhida; fazer uma análise 26 
comparativa do candidato com os docentes credenciados nos programas de 27 

pós-graduação em matemática, computação e cognição; analisar a produção 28 
científica do candidato, com artigos publicados em revistas indexadas pela 29 

base Thomson (revistas com fator de impacto) nos últimos 5 anos, e compará-30 
la com a média de artigos publicados pelos docentes do correspondente 31 

programa de pós-graduação. Outros fatores poderão ser analisados, tais como: 32 
capacidade de organizar eventos, participação em comitês, financiamentos 33 
recebidos, bolsista ou não do CNPq e experiência administrativa. O professor 34 
Igor então finalizou a apresentação sugerindo que seja criada uma comissão 35 

permanente, eleita pelo Conselho de Centro e diretamente a ele vinculada, 36 
para analisar os casos de redistribuição, pautados nos critérios estabelecidos 37 
pelo Conselho. Esta comissão deverá ser constituída por um professor da área 38 
de Matemática, um da área de Computação e um da área de Cognição. A 39 

professora Gisele salientou que algumas destas regras podem ser 40 
problemáticas para áreas novas, onde não há como comparar. O professor Igor 41 
observou que com a criação da Comissão sugerida por ele estes casos 42 

omissos poderiam ser analisados pela mesma. O professor Ercílio Carvalho da 43 
Silva perguntou ao professor Valdecir como estava a situação da distribuição 44 

didática deste trimestre e se a mesma seria submetida ao Concen. O professor 45 
Valdecir respondeu que com a posse dos novos docentes, esperava ter essa 46 
definição o quanto antes. Não havendo mais nenhum informe, passou-se para 47 
a pauta submetida à Ordem do Dia. O primeiro item a ser submetido à 48 
aprovação deste Conselho foi: Ata da 1ª sessão ordinária de 2010, realizada 49 
em 03 de fevereiro de 2010. O Conselho solicitou a seguinte correção: página 50 
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1, linha 31 onde está escrito: 25 de janeiro, alterar para 25 de fevereiro. A 1 

professora Gisele solicitou que fosse justificado na ata que ela esteve ausente 2 
da primeira sessão de 2010 por motivo de férias. Colocado em votação. 3 
Aprovado por ampla maioria, com duas abstenções. O próximo item a ser 4 
submetido foi: Retificação da ata da 10ª sessão ordinária de 2009, realizada 5 
em 04 de novembro de 2009. O professor Igor solicitou a seguinte correção: 6 

página 4, linha 16 onde está escrito: abortada, alterar para extinta. Colocado 7 
em votação. Aprovado por ampla maioria, com duas abstenções. O professor 8 
Valdecir prestou então esclarecimentos sobre como se dá o processo de 9 
redistribuição: a UFABC recebe a vaga e o seu respectivo número, a 10 
Coordenadoria Geral de Recursos Humanos acessa o sistema do MEC com o 11 

nome do docente a ser contratado e recebe a vaga, caso a mesma não seja 12 
preenchida, ela retorna para o MEC. Passou-então para o item seguinte da 13 
pauta: avaliação estágio probatório dos professores: Plínio Zornoff Táboas, 14 

Valério Ramos Batista, Edson Ryoji Okamoto Iwaki e Daniel Miranda Machado. 15 
A professora Gisele explicou que a avaliação do estágio probatório é feita antes 16 
dos docentes completarem os 36 meses obrigatórios, pois caso haja algum 17 
problema na avaliação, o docente tem a chance de entrar com recursos, etc. 18 

Aprovada por unanimidade. O professor Valdecir solicitou a inclusão na pauta 19 
do seguinte item: avaliação do estágio probatório dos docentes titulares 20 

Rodney Carlos Bassanezi e Antonio Cândido Faleiros. Aprovada por 21 
unanimidade. Passou então para o próximo item da pauta: Afastamento 22 

internacional do professor Rafael Grisi. O professor Valdecir relatou este item e 23 
explicou que o professor Rafael solicitou afastamento internacional no período 24 
de 01 a 30 de abril de 2010 para realizar uma visita à Universidade de Buenos 25 

Aires, na qual desenvolverá um projeto na área de probabilidade com um grupo 26 
de pesquisa com o qual já colabora. O professor Valdecir ressaltou que era 27 

favorável a esse afastamento pelo motivo da visita e pelo fato do docente não 28 
ter carga didática neste trimestre. Colocado em votação. Aprovado por 29 

unanimidade. Passou então para o próximo item da pauta: Ad referendum do 30 
afastamento internacional da professora Paula Ayako Tiba. A professora Paula 31 

solicitou afastamento de 10 a 28 de março de 2010 a fim de participar de um 32 
curso de extensão em Educação e Neurociência na Universidade do Chile. O 33 
professor Valdecir explicou que teve de solicitar um ad referendum a Reitoria 34 
devido ao inicio do afastamento estar muito próximo, o que poderia inviabilizar 35 

a viagem caso fosse aguardada a reunião do Conselho para submeter o 36 
pedido. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O professor 37 
Valdecir solicitou a inclusão na pauta do seguinte item: Afastamento 38 
Internacional do professor Roldão da Rocha Júnior. O professor Roldão 39 

solicitou afastamento no período de 21 a 31 de março de 2010 para 40 
participação na Conferência do International Center for Theoretical Physics em 41 

Trieste na Itália. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se 42 

para o próximo item da pauta: Afastamento internacional do Prof. Maurício 43 
Firmino Lima Silva. O professor Maurício solicitou afastamento no período de 44 

01 de setembro de 2010 a 31 de agosto de 2011, a fim de realizar um pós-45 
doutorado na Universidade Autônoma de Barcelona sob a supervisão do 46 
professor Jaume Libre. O professor Igor salientou a importância de criação de 47 
uma comissão que formulasse regras gerais para análise de pedidos de 48 
afastamento. O professor Valdecir ressaltou que o professor Maurício já 49 
cumpriu a carga didática de 2010 e já foi aprovado no estágio probatório, 50 
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sendo, portanto um docente estável. O professor Márcio Fabiano da Silva 1 

salientou que o fato do docente ter completado toda a carga didática do ano é 2 
um bom critério, mas que é bom se ter em mente que no momento atual é 3 
possível autorizar docentes a se afastarem por motivo de pós-doutorado sem 4 
maiores danos para a atribuição didática, mas que no futuro isso deverá ser 5 
repensado. O professor Valdecir sugeriu que seria possível limitar o número de 6 

docentes que poderiam se afastar em um ano, mas que de acordo com suas 7 
projeções se fosse autorizado o afastamento de 16 docentes por ano, levaria 8 
10 anos para todos os docentes contratados se afastarem. Além disso, seria 9 
preciso aumentar a carga didática em cerca de 10% para que isso não 10 
ocasionasse problemas de alocação didática para o Centro. A professora 11 

Gisele ressaltou que a CPPD só analisa a questão legal dos afastamentos, 12 
cabendo aos Conselhos de Centro analisar o mérito. O professor Valdecir 13 
lembrou que ficou estabelecido pelo Centro em um mês o período máximo de 14 

afastamento internacional permitido para um docente, sendo que afastamentos 15 
em períodos superiores só seriam permitidos após aprovação no estágio 16 
probatório. A professora Cristiane Otero Reis Salum sugeriu que nos casos de 17 
afastamento por um período de um ano, dê-se um tempo para o docente 18 

cumprir a carga horária do ano de afastamento em questão nos anos 19 
precedente e do subseqüente ao afastamento. O professor Yossi Zana sugeriu 20 

que fosse substituída a carga didática nesses casos por uma carga de 21 
pesquisa. O professor Valdecir citou o caso do docente do CMCC professor 22 

André Ricardo Oliveira da Fonseca que atualmente se encontra afastado 23 
realizando pós-doutorado e cuja carga didática do ano de 2010 não está sendo 24 
contada até que o Concen aprove uma regra sobre a questão da carga 25 

didática. A professora Cristiane Salum observou que os docentes têm de 26 
cumprir o tripé pesquisa, ensino e extensão, mas de forma a não atrapalhar os 27 

demais a cumprirem com as suas obrigações. A professora Gisele Ducati 28 
concordou com a posição do professor Yossi Zana de que os professores que 29 

estiverem realizando pós-doutorado tem de ser liberados da carga didática e 30 
observou que nem todos os professores conseguem cumprir o tripé em curto 31 

espaço de tempo. Colocado o afastamento internacional do professor Maurício 32 
em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se para o próximo item da 33 
pauta: Projeto de Desenvolvimento de Santo André - Sinergia no Setor Metal-34 
mecânico. O professor Guiou Kobayashi foi convidado para relatar este item. O 35 

professor Guiou explicou que este projeto está sob sua coordenação e que os 36 
professores Álvaro Dietrich e Sérgio Lourenço do CECS também participam do 37 
projeto. A dedicação será de 4 horas semanais e o projeto tem previsão de 38 
duração de dois anos. O objetivo do projeto é fomentar a parceria entre a 39 

UFABC e Prefeitura Municipal de Santo André através do diagnóstico do setor 40 
metal mecânico de Santo André. O Comitê de Extensão Universitária e o 41 
Conselho do CECS já avaliaram e aprovaram o projeto. O projeto não terá 42 

nenhum aporte financeiro por parte da Prefeitura de Santo André. O professor 43 
Guiou informou que a sua carga de dedicação ao projeto será considerada nas 44 

40 horas de trabalho semanais e não na carga didática. Colocado em votação. 45 
Aprovado por unanimidade. Passou-se para o próximo item da pauta: Projeto 46 
de Pesquisa - Sistema de Vigilância Dependente Automática incluindo 47 
capacidade ADS-B e MULTILATERAÇÃO. O professor Guiou Kobayashi foi 48 
convidado para relatar este item. Ele explicou que ele é o coordenador deste 49 
projeto que aguarda aprovação da FINEP e envolve uma parceria com a 50 
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empresa Atech. O projeto está orçado em 7 milhões de reais, sendo que 350 1 

mil reais serão destinados a bolsas para profissionais da UFABC, sendo 2 
previstas 4 bolsas com duração de 36 meses. O coordenador terá autonomia 3 
na escolha dos bolsistas. O escopo do projeto envolve a construção de um 4 
sistema de localização de aeronaves sem o uso de radares. À UFABC caberá o 5 
desenvolvimento de softwares na forma de protótipos, sendo que a FINEP 6 

cuidará da comercialização dos mesmos. Dadas estas explicações, o professor 7 
Guiou solicitou retirar-se da sala, pois teria de ministrar uma aula em seguida e 8 
comprometeu-se a retornar em breve para terminar a sua explanação, ao que o 9 
Conselho anuiu. Passou-se para o próximo item: Alteração de mobília na planta 10 
de ocupação do Bloco A. O professor Yossi Zana relatou este item e explicou 11 

que esta alteração será feita em duas salas de uso comum do 4º andar do 12 
Bloco A, onde será necessária a alocação de baias para alunos para disciplinas 13 
de práticas experimentais, que terão de ter a visão bloqueada de estímulos 14 

externos. Serão inclusos dois armários no mobiliário e a sala de monitoria será 15 
usada para armazenar equipamentos. Os professores Yossi Zana, Cristiane 16 
Salum e Plínio Zornoff Táboas se reunirão posteriormente para decidir onde 17 
colocar as baias. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se 18 

para o próximo item da pauta: Discussão das áreas dos concursos para 19 
docentes em 2010. O professor Valdecir informou que a Reitoria alocou quinze 20 

vagas para o CMCC e que solicitou uma posição do Centro em relação a como 21 
estas vagas seriam distribuídas. O professor Plínio Zornoff Taboas pediu a 22 

palavra e lembrou que em reunião realizada em 2008, ficou acordado que pelo 23 
menos 10% das vagas para a área de matemática seriam alocadas para a área 24 
de ensino de matemática, porém atualmente dos 47 docentes da área de 25 

matemática contratados pelo centro, somente 2 são da área de ensino. O 26 
professor Plínio também informou que atualmente a licenciatura em 27 

matemática conta com 115 créditos e que seriam necessários 7 docentes da 28 
área de educação para ministrá-los, porém como só há 2 docentes 29 

contratados, docentes de outras áreas tem colaborado, o que acaba 30 
sobrecarregando-os. O professor Valdecir observou que é mais difícil contratar 31 

professores da área de ciência da computação do que da área de matemática, 32 
devido à carência de profissionais qualificados dedicados à área acadêmica. 33 
Segundo ele, outra dificuldade são as novas regras para a realização de 34 
concursos para docentes, como a exigência de filmagem da banca de concurso 35 

e informe no edital do concurso do número máximo de docentes que podem 36 
ser contratados. O professor Igor sugeriu a montagem de um edital único 37 
contendo todas as subáreas do concurso. O professor João Paulo Gois sugeriu 38 
montar um edital único contendo 6 vagas para 10 subáreas. Após discussão 39 

entre os membros do Conselho, chegou-se ao número final de: seis vagas para 40 
docente na área de Ciência da Computação, seis vagas na área de 41 
Matemática, sendo que destas duas serão destinadas á subárea de Ensino de 42 

Matemática e três vagas para a área de Cognição. Colocado em votação. 43 
Aprovado por unanimidade. Passou-se para o próximo item: Discussão da 44 

proposta da Reitoria de edital único para concursos docentes para a UFABC. 45 
As sugestões encaminhadas por correio eletrônico para os membros do 46 
Conselho pelo professor Armando Caputi foram discutidas e aquelas cujo 47 
mérito não cabia ao Conselho serão encaminhadas a Procuradoria Jurídica. 48 
Após ampla discussão com os membros do Conselho, o Professor Valdecir 49 
elencou uma série de sugestões que serão levadas à Reitoria: que toda banca 50 
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deve ser encabeçada por um docente da UFABC, a banca tem de estar 1 

familiarizada com o processo pedagógico da Universidade, o edital tem de 2 
conter um item que o candidato contratado terá de obrigatoriamente se 3 
adequar às regras da Universidade e as provas serão eliminatórias e 4 
classificatórias. Passou-se para o próximo item: Parecer da comissão de 5 
avaliação do pedido de redistribuição do professor Maurício Soares Bugarin da 6 

Universidade de Brasília. A comissão de avaliação optou por não recomendar a 7 
redistribuição, pois o professor apesar de ter um bom currículo em Economia 8 
não se enquadra no perfil do CMCC. Colocado em votação. Aprovado por 9 
ampla maioria, com uma abstenção. Passou-se para o próximo item: Parecer 10 
da Comissão de avaliação da redistribuição do professor Bensebaa Kamel da 11 

Universidade Federal de Sergipe para a UFABC. A comissão de avaliação 12 
optou por não recomendar a redistribuição, pois: o candidato iniciou suas 13 
atividades no segundo semestre de 2009 na Universidade Federal de Sergipe, 14 

o que não permite analisar se o solicitante está habilitado a ministrar as 15 
disciplinas de base do BC&T e BCC; dentre as áreas de pesquisa constantes 16 
no currículo do candidato, considerou-se que “Processamento de Imagens” é a 17 
única área (atualmente) relevante à Computação do CMCC, sendo que o 18 

quadro atual conta com 6 professores nessa área específica; o candidato 19 
possui apenas uma publicação em periódico internacional, sendo ele o quarto e 20 

último autor e depois de consultar os docentes do CMCC na área de 21 
Computação, os docentes presentes na reunião, cerca de 70% do quadro 22 

atual, constataram que o perfil do candidato em termos de experiência em 23 
docência e publicações está um pouco aquém dos professores que têm 24 
ingressado no CMCC por meio de Concurso Público. Colocado em votação. 25 

Aprovado por unanimidade. Passou-se para o próximo item: PIBID na área de 26 
Licenciatura em Matemática. O professor Plínio foi convidado para relatar este 27 

item e esclareceu as possíveis dúvidas. Colocado em votação. Aprovado por 28 
unanimidade. Passou-se para o próximo item: Normas de regulamentação dos 29 

estágios da Licenciatura em Matemática. O professor Plínio foi convidado para 30 
relatar este item e esclareceu as possíveis dúvidas. Ficou acordado que o item 31 

17 do documento apresentado será discutido na próxima sessão do Concen. 32 
Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O professor Guiou retornou 33 
às 17h30 e o item relatado por ele - Projeto de Pesquisa: Sistema de Vigilância 34 
Dependente Automática incluindo capacidade ADS-B e MULTILATERAÇÃO foi 35 

colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O professor Valdecir 36 
informou que os docentes terão o prazo de uma semana para informar a 37 
escolha da sala a ser alocada para eles nos Blocos B ou A e que a secretária 38 
do CMCC irá divulgar estas escolhas. Nada havendo mais para tratar, o 39 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezoito 40 
horas e dez minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 41 
secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.42 
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