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Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, no horário das 1 
quatorze horas e vinte e dois minutos, no auditório da pós-graduação, no oitavo 2 
andar do Bloco B da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida 3 
dos Estados número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, 4 

realizou-se a primeira sessão extraordinária do Conselho do Centro de 5 
Matemática, Computação e Cognição - CMCC desta Universidade, 6 
previamente convocada e presidida pelo professor Valdecir Marvulle, com a 7 
presença dos seguintes participantes: a professora Cristiane Otero Reis Salum 8 
e seu suplente professor Yossi Zana, o professor Eduardo Gueron, o professor 9 

Francisco de Assis Zampirolli e seu suplente professor Edson Pinheiro 10 
Pimentel, o professor Gustavo Souza Pavani, o professor Igor Leite Freire e 11 
seu suplente professor João Paulo Gois, a professora Ilma Aparecida Marques 12 

Silva e a sua suplente a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, o 13 
professor Marcelo Zanchetta do Nascimento, o professor Raphael Yokoingawa 14 
de Camargo e seu suplente Luiz Carlos da Silva Rozante, o professor Rodney 15 

Carlos Bassanezi e o professor Roldão da Rocha Júnior, representantes dos 16 
servidores docentes deste Centro; a servidora Cristiane Castellani Chagas dos 17 
Santos, representante dos técnico-administrativos deste Centro; o professor 18 

Daniel Carneiro Carrettiero, representante docente do Centro de Ciências 19 
Naturais e Humanas (CCNH); o discente Lucas Remoaldo Trambaiolli 20 

representante discente de graduação. Ausências justificadas: a professora 21 
Gisele Cristina Ducati e a servidora Elaine Konno Rocha, do Centro de 22 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC) e professor Daniel Zanetti de 23 
Flório e seu suplente Humberto Nayouki Yoshimura, representantes docentes 24 

do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). 25 
Iniciaram-se os informes gerais. À pedido do professor Valdecir Marvulle a 26 
professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani prestou esclarecimentos ao 27 
Conselho sobre as circunstâncias em que ocorreu a elaboração do documento 28 

com propostas do CMCC sobre a criação da Comissão de Graduação e 29 
constituição dos Colegiados dos Bacharelados e Licenciaturas, o qual deverá 30 

ser encaminhado ao Pró-Reitor de Graduação. A professora Maria de Lourdes 31 
Merlini Giuliani explicou que foi feita uma reunião no dia 24 de março de 2010, 32 
onde compareceram 19 docentes. Nesta reunião o professor Valdecir Marvulle 33 

propôs a criação de uma comissão menor composta pelos coordenadores e 34 
vice-coordenadores de cursos do CMCC, a saber: os docentes Maria de 35 

Lourdes Merlini Giuliani, Edson Pinheiro Pimentel, Cristiane Otero Salum, 36 
Virginia Cardia Cardoso e Maurício Firmino Silva Lima. Esta comissão analisou 37 

os documentos e elaborou a proposta do CMCC. O professor Eduardo Gueron 38 
foi convidado a participar, mas recusou por já estar participando de outras 39 
comissões. A professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani relatou que os 40 

trabalhos para composição da proposta já foram encerrados e que a mesma 41 
será enviada aos docentes do CMCC e que será feita uma reunião aberta para 42 
todos antes da proposta ser enviada para o professor Derval dos Santos Rosa. 43 
O professor Valdecir Marvulle informou que confia no trabalho da Comissão e 44 
que não irá interferir no trabalho da mesma, ele aproveitou para agradecer o 45 
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trabalho e empenho da Comissão. O professor Valdecir Marvulle relatou 1 

reunião com a PROPLADI onde foi discutida uma nova metodologia a ser 2 
aplicada ao orçamento da Universidade. Ele informou que será enviada uma 3 
planilha para os docentes do CMCC preencherem com as suas necessidades 4 
para o orçamento dos exercícios de 2010 e 2011 e pediu aos Conselheiros do 5 
Centro que incentivassem seus colegas a responderem a esta solicitação. Não 6 

havendo mais nenhum informe, passou-se para a pauta submetida à Ordem do 7 
Dia. O professor Valdecir Marvulle solicitou inversão na ordem da pauta. 8 
Aprovado por unanimidade pelo Conselho. O primeiro item a ser relatado foi: 9 
relato do acontecido no envio do Projeto TIC´s a CAPES e posicionamento do 10 
ConCen. A professora Itana Stiubierner relatou o acontecido na exclusão do 11 

envio do seu subprojeto e o do professor Edson Pinheiro Pimentel do projeto 12 
institucional da UFABC enviado a CAPES. Ela informou que no dia 31 de 13 
março a professor Lucia Regina Horta Rodrigues Franco submeteu projeto da 14 

UFABC atendendo ao Edital publico da Capes intitulado: “Fomento ao uso das 15 
Tecnologias de Comunicação e Informação nos Cursos de Graduação”. Este 16 
projeto seria composto por 12 subprojetos propostos por docentes do CMCC, 17 
porém, segundo relato da professora Itana Stiubierner, no dia da submissão ela 18 

foi contatada pela professora Lucia Regina Horta Rodrigues Franco que relatou 19 
que o seu subprojeto e do professor Edson Pinheiro Pimentel não seriam 20 

anexados ao projeto a ser enviado pela Capes. Ela então procurou o professor 21 
Valdecir Marvulle que relatou o acontecido ao Consuni. O magnífico reitor Hélio 22 

Waldman prometeu rever a decisão desde que os subprojetos passassem por 23 
apreciação do Consep e Consuni. Segundo o professor Valdecir Marvulle, o 24 
reitor informou que interpretou os subprojetos pelo título e que o título do 25 

subprojeto da professora Itana Stiubierner dava a entender que se tratava de 26 
criação de curso de educação à distância, o que, segundo resolução do 27 

Consuni não é permitido na UFABC. O professor Valdecir Marvulle então leu a 28 
troca de mensagens eletrônicas entre ele, o reitor e a professora Lucia Regina 29 

Horta Rodrigues Franco, onde esta se comprometeu a tentar reincorporar estes 30 
subprojetos ao projeto enviado à CAPES. A professora Cristiane Otero Salum 31 

indagou se mesmo sendo submetidos a CAPES, os projetos ainda teriam de 32 
passar por apreciação do Consep e Consuni, uma vez que os 10 projetos 33 
enviados não haviam passado por este trâmite. O professor João Paulo Gois 34 
externou sua preocupação de que caso a professora Lucia Regina Horta 35 

Rodrigues Franco não consiga reincorporar os subprojetos, quem ficará com o 36 
ônus serão os professores Edson Pinheiro Pimentel e Itana Stiubierner e 37 
perguntou qual seria o procedimento legal a ser adotado, ao que o professor 38 
Valdecir Marvulle respondeu que caso o Concen autorizasse, ele, como diretor, 39 

poderia pedir uma sanção legal ao reitor para que o ocorrido não se repetisse. 40 
O professor Valdecir esclareceu que a sua posição de defender os interesses 41 
dos docentes foi tomada de forma independente e não por ter relações de 42 

amizade com os professores envolvidos. A professora Cristiane Otero Salum 43 
manifestou a sua indignação e propôs ao Conselho que solicitasse junto a 44 

Reitoria esclarecimentos sobre os critérios adotados para seleção dos 45 
subprojetos e a solução imediata do problema, não esperando até que outras 46 
instâncias da Universidade interfiram. O professor Gustavo Pavani informou 47 
que não se sente confortável para decidir sobre o assunto sem antes ouvir o 48 
relato da professora Lucia Regina Horta Rodrigues Franco. O professor 49 
Valdecir Marvulle esclareceu que a professora Lucia Regina Horta Rodrigues 50 
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Franco não falou em nenhum momento com o reitor, tendo sabido que os dois 1 

subprojetos haviam sido recusados através do Pró-Reitor de Graduação, 2 
professor Derval dos Santos Rosa. Submeteram-se então três propostas para 3 
votação, as quais o ConCen aprovou por ampla maioria, a saber: (i) o 4 
encaminhamento imediato destes subprojetos como parte do projeto 5 
encaminhado pela UFABC para submissão ao edital da Capes; (ii) 6 

esclarecimentos sobre quais foram os critérios utilizados para a seleção dos 7 
subprojetos por parte da Reitoria, bem como o encaminhamento ao Conselho 8 
dos pareceres técnico-científicos emitidos que resultaram na exclusão  dos dois 9 
sub-projetos e (iii) esclarecimentos sobre quais serão os futuros procedimentos 10 
institucionais a serem adotados por parte da Reitoria para a seleção de 11 

projetos para submissão a editais institucionais que a Universidade participar. 12 
O professor Gustavo Pavani solicitou que fosse relatado em ata que votou 13 
contra as propostas, por não se sentir à vontade para tomar uma decisão com 14 

base em relatos de terceiros. O professor Valdecir Marvulle vai então redigir 15 
uma carta a ser enviada para a Reitoria com estes três pontos e submeter à 16 
apreciação dos conselheiros antes de enviá-la ao Reitor. O próximo item da 17 
pauta foi: diminuição da carga didática do Coordenador do NTI e da UAB. O 18 

professor Valdecir Marvulle relatou este item e explicou que apesar do cargo de 19 
direção do NTI ser denominado coordenador, este tem o mesmo volume de 20 

trabalho de um diretor. Ele informou que antes de sugerir a redução de carga 21 
didática da coordenadora da UAB pesquisou em outras instituições com as 22 

quais têm contato quais eram as políticas de redução das mesmas. O 23 
coordenador da UAB recebe uma bolsa da Capes a título de remuneração e 24 
tem mandato de dois anos, com direito a uma reeleição. A professora Ilma 25 

alertou para a importância de se rediscutir se um docente que recebe bolsa ou 26 
função gratificada por ocupar cargo de coordenação, teria que ter direito a 27 

redução da carga didática. O professor Valdecir respondeu que os 28 
coordenadores de cursos de pós-graduação já têm a sua carga didática 29 

reduzida, mas que a princípio os coordenadores de cursos de graduação, pós-30 
graduação e extensão também têm direito a redução. Após discussão foi 31 

aprovada por unanimidade a redução da carga didática do Coordenador do NTI 32 
em cem por cento e por ampla maioria a redução da carga didática do 33 
Coordenador da UAB em vinte por cento. O próximo item da pauta foi: ad 34 
referendum da criação das disciplinas MC8300 e MC8200. Aprovado por 35 

unanimidade. O próximo item da pauta foi: pedido de esclarecimentos ao 36 
professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki sobre processos de compra de materiais 37 
didáticos para a Biblioteca. O Conselho aprovou por unanimidade que seja feito 38 
um convite ao professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki para que ele compareça a 39 

próxima sessão do Conselho. O próximo item da pauta foi: aprovação das 40 
regras para redistribuição de professores de outras IFES para o CMCC. O 41 
professor Igor Leite Freire relatou este item e apresentou as atribuições da 42 

Comissão Permanente de Redistribuição (CPR). Ele explicou as atribuições da 43 
Comissão e que a mesma teria o prazo máximo de noventa dias para emitir um 44 

parecer. O professor Valdecir discordou deste prazo que segundo ele não 45 
poderia ser cumprido, pois se a comissão tivesse sessenta dias para conclusão 46 
do parecer, levaria trinta dias para este ser submetido à apreciação do Concen, 47 
para depois ser encaminhado à Comissão de Vagas e por fim à Reitoria. O 48 
professor Valdecir Marvulle solicitou ao professor Igor Leite Freire que 49 
elaborasse a proposta da CPR em forma de resolução. Após análise e ampla 50 
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discussão foram sugeridas algumas modificações ao documento original, o 1 

qual será novamente submetido na próxima reunião do Conselho. O próximo 2 
item a ser submetido foi: alterações no texto do regulamento de estágio 3 
supervisionado do BCC. Aprovado por unanimidade. Nada havendo mais para 4 
tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às 5 
dezoito horas e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos 6 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.7 
 
 
 
Patrícia Dias dos Santos 
Secretária Executiva do CMCC 
 
 
 
Valdecir Marvulle 
Presidente do Conselho de Centro do CMCC 
 


