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Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, no horário das quatorze 1 
horas e dez minutos, na sala 408, no quarto andar do Bloco B da Universidade 2 
Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados número cinco mil e 3 
um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a terceira sessão 4 

ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - 5 
CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida pelo professor 6 
Valdecir Marvulle, presidente, com a presença dos seguintes participantes: a 7 
professora Gisele Cristina Ducati, vice-presidente do Conselho, a professora 8 
Cristiane Otero Reis Salum e seu suplente professor Yossi Zana, o professor 9 

Cristian Favio Coletti e o seu suplente Jerônimo Cordoni Pellegrini, o professor 10 
Eduardo Gueron, o professor Francisco de Assis Zampirolli e seu suplente 11 
professor Edson Pinheiro Pimentel, o professor Ercílio Carvalho da Silva, o 12 

professor Igor Leite Freire e seu suplente professor João Paulo Gois, a 13 
professora Ilma Aparecida Marques Silva e a sua suplente Maria de Lourdes 14 
Merlini Giuliani, o professor Marcelo Zanchetta do Nascimento, o professor 15 

Márcio Fabiano da Silva, o professor Raphael Yokoingawa de Camargo, o 16 
professor Edson Alex Arrazola Iriarte e o professor Roldão da Rocha Júnior, 17 
representantes dos servidores docentes deste Centro; as servidoras Cristiane 18 

Castellani Chagas dos Santos e Quélita Lidaiana Souza, representantes dos 19 
técnico-administrativos deste Centro; o professor Daniel Carneiro Carrettiero, 20 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); os 21 
discentes Tadeu Hayashida e Lucas Remoaldo Trambaiolli, representantes 22 

discentes de graduação. Ausências justificadas: o professor Gustavo Souza 23 
Pavani e a servidora Elaine Konno Rocha, do Centro de Matemática, 24 

Computação e Cognição (CMCC) e professor Daniel Zanetti de Flório e seu 25 
suplente Humberto Nayouki Yoshimura, representantes docentes do Centro de 26 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Iniciaram-se os 27 
informes gerais. O professor Valdecir Marvulle solicitou a inclusão de dois itens 28 

na pauta: Diminuição da carga didática do Coordenador do NTI e da UAB e 29 
aprovação do ad referendum da criação das disciplinas MC8300 e MC8200. 30 

Aprovado por unanimidade. O professor Valdecir leu a CI 96-2010 31 
encaminhada ao CMCC pela Prefeitura Universitária que presta 32 
esclarecimentos sobre reclamação de conselheiro deste Centro de que os 33 

horários dos ônibus que fazem o itinerário da Atlântica não estão sendo 34 
observados, o que tem causado aborrecimentos aos usuários deste trecho; a 35 

Prefeitura esclareceu que providências estão sendo tomadas para que isto não 36 
mais ocorra. O professor João Paulo Gois observou que os motoristas dos 37 

ônibus que prestam serviços à UFABC não estão solicitando a identificação 38 
dos usuários dos mesmos, o que o preocupa por questões de segurança. O 39 
professor Valdecir se comprometeu a enviar uma mensagem eletrônica ao 40 

dirigente da Prefeitura Universitária, professor Ricardo Gaspar, relatando o 41 
ocorrido. O professor Márcio Fabiano da Silva informou que os relatórios do 42 
PEAT do ano de 2009 elaborados pelos docentes deste Centro serão 43 
encaminhados à Prograd e aproveitou para falar sobre a sua saída e a do 44 
professor João Paulo Gois do Comitê do PEAT por motivos pessoais. O 45 
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professor Valdecir Marvulle informou que o processo de alocação didática para 1 

o segundo quadrimestre de 2010 será iniciado em breve e que os mecanismos 2 
para a alocação continuariam os mesmos. Ele também relatou que o professor 3 
Márcio Fabiano da Silva foi designado para compor o Comitê de Atribuições 4 
Didáticas e justificou o motivo da sua escolha pelo fato do professor Márcio já 5 
estar encarregado de elaborar o plano diretor do Centro. Não havendo mais 6 

nenhum informe, passou-se para a pauta submetida à Ordem do Dia. O 7 
primeiro item a ser submetido à aprovação deste Conselho foi: Ata da 2ª 8 
sessão ordinária de 2010, realizada em 03 de março de 2010. A professora 9 
Gisele Ducati solicitou que na segunda página, na quarta linha seja 10 
acrescentada a palavra a palavra sendo em “horários dos ônibus que fazem o 11 

itinerário da Atlântica não estão observados” e que na quarta página, primeira 12 
linha seja acrescentada a expressão “em curto espaço de tempo” após o 13 
seguinte trecho: “nem todos os professores conseguem cumprir o tripé”. O 14 

professor Igor Freire solicitou que seja removido um ponto na segunda página, 15 
primeira linha, após a palavra professora. Procedeu-se a aprovação com 16 
alterações. A reunião foi então suspensa para a apresentação da Pró-Reitoria 17 
de Pesquisa com o Pró-Reitor de Pesquisa, o professor Klaus Capelle. O 18 

professor Klaus Capelle informou que havia escolhido o professor Antonio 19 
Cândido Faleiros para atuar como interface entre o Centro e a PROPES. A 20 

professora Cristiane Otero perguntou qual era o prazo para envio de propostas 21 
para a FINEP. O professor Klaus Capelle respondeu que estas poderiam ser 22 

enviadas ao longo do ano. O professor João Paulo Gois questionou de quem 23 
era a responsabilidade pelas notas fiscais de equipamentos adquiridos para 24 
serem usados em projetos, ao que o professor Klaus Capelle respondeu que a 25 

responsabilidade pela prestação de contas destas notas fiscais era do docente. 26 
O professor Yossi Zana falou sobre a sua preocupação com alunos que ao 27 

serem reprovados em uma matéria, mesmo que tendo aprovação posterior, 28 
têm bolsa de iniciação científica negada pela FAPESP. O professor Klaus 29 

Capelle esclareceu que este problema é de responsabilidade da PROGRAD, 30 
mas que como em breve terá uma reunião com o coordenador científico da 31 

FAPESP, vai relatar este problema para ele. Ele então fez uma apresentação 32 
sobre a nova estrutura institucional da PROPES e como seria a sua gestão e 33 
respondeu dúvidas dos Conselheiros sobre alocação de recursos da PROPES. 34 
Após a apresentação do professor Klaus Capelle voltou-se a discutir os 35 

assuntos da pauta. O próximo assunto da pauta foi: afastamento internacional 36 
do professor Alexandre Kihara. O professor Valdecir Marvulel observou que o 37 
professor Alexandre Kihara não forneceu todas as informações necessárias no 38 
documento encaminhado ao Conselho, não informando quem iria assumir sua 39 

carga didática durante o afastamento. Ele sugeriu então que o Conselho 40 
aprovasse o pedido de afastamento do professor Alexandre Kihara, mas que 41 
este estava sujeito à esclarecimentos posteriores por parte do docente ao 42 

diretor do Centro. Aprovado por unanimidade. O próximo item da pauta foi: 43 
afastamentos internacionais dos professores Cecília Chirenti, Ruth Ferreira 44 

Santos, Dmitry Vasilevich e Noberto Maidana. Após o professor Valdecir 45 
informar a data, destino e finalidade do afastamento dos docentes, procede-se 46 
a votação. Aprovados por unanimidade. O próximo item da pauta foi: ad 47 
referendum do Afastamento internacional do professor Marcelo Bussotti Reyes. 48 
Aprovado por unanimidade. O próximo item da pauta foi: avaliação do relatório 49 
final do Estágio Probatório do professor: Roldão da Rocha Júnior. Aprovada por 50 
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unanimidade. O próximo item da pauta foi: avaliação do relatório do Estágio 1 

Probatório dos professores: Alexandre Hiroaki Kihara, André Guilherme Ribeiro 2 
Balan, Cecília Bertoni Martha Hadler Chirenti, Celso Chikahiro Nishi, Cristian 3 
Favio Coletti, Cristiane Otero Reis Salum, Edson Pinheiro Pimentel, Francisco 4 
de Assis Zampirolli, Francisco Javier Ropero Pelaez, Gordana Manic, Igor Leite 5 
Freire, Jerônimo Cordoni Pellegrini, João Paulo Gois, João Ricardo Sato, José 6 

Artur Quilici Gonzalez, Luiz Carlos da Silva Rozante, Márcio Fabiano da Silva, 7 
Maria Camila Nardini Barioni, Mariana Rodrigues da Silveira, Marijana Brtka, 8 
Norberto Anibal Maidana, Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, Raphael 9 
Yokoingawa de Camargo, Roberto Venegeroles Nascimento, Ronaldo Cristiano 10 
Prati, Tatiana Lima Ferreira, Tiago Pereira da Silva e Yossi Zana. Aprovadas 11 

por unanimidade. A sessão então foi novamente suspensa para apresentação 12 
da Pró-Reitoria de Graduação com o Pró-Reitor de Graduação Derval dos 13 
Santos Rosa. O professor Derval dos Santos Rosa relatou o seu pedido para 14 

que os três Centros da Universidade realizassem uma discussão sobre como 15 
seriam compostos os colegiados dos bacharelados pós BCT e a Comissão de 16 
Graduação e lhe enviassem um documento com as propostas elaboradas. Ele 17 
explicou que a idéia da Comissão Graduação era criar um espaço único de 18 

discussão e aumentar o entrosamento com os coordenadores de curso. O 19 
professor Edson Pinheiro Pimentel então pediu a palavra e apresentou o 20 

documento elaborado com as propostas e sugestões do CMCC para a 21 
composição dos colegiados e Comissão de Graduação. Ele observou que seria 22 

importante estabelecer todas as premissas na resolução de criação da 23 
Comissão, porém, tomando-se o cuidado de não replicar textos constantes em 24 
outras resoluções, já que quando estas sofressem mudanças, o mesmo 25 

ocorreria na resolução que citou os textos constantes nelas. Após 26 
apresentação e discussão das propostas apresentadas no documento, o 27 

professor Valdecir informou que o professor Edson Pinheiro Pimentel e a 28 
professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani fariam as modificações sugeridas 29 

pelos presentes na sessão e encaminhariam o documento final ao professor 30 
Derval dos Santos Rosa. O professor Valdecir informou que como não houve 31 

tempo hábil para a discussão de todos os itens da pauta, será convocada uma 32 
reunião extraordinária do Conselho no dia 22 de abril de 2010. Nada havendo 33 
mais para tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 34 
sessão às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para constar, eu, 35 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente 36 
Ata. 37 
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