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Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, no horário das 1 
quatorze horas e treze minutos, na sala 408, no quarto andar do Bloco B da 2 
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 

quarta sessão ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e 5 
Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida 6 
pelo professor Valdecir Marvulle, com a presença dos seguintes participantes: 7 
a professora Gisele Cristina Ducati, vice-presidente do Conselho, o professor 8 
Yossi Zana, o professor Cristian Favio Coletti, o professor Eduardo Gueron, o 9 

professor Ercílio Carvalho da Silva, o professor Igor Leite Freire, a professora 10 
Maria de Lourdes Merlini Giuliani, o professor Marcelo Zanchetta do 11 
Nascimento, o professor Márcio Fabiano da Silva, o professor Raphael 12 

Yokoingawa de Camargo, o professor Rodney Carlos Bassanezi e o professor 13 
Roldão da Rocha Júnior, representantes dos servidores docentes deste Centro; 14 
as servidoras Cristiane Castellani Chagas dos Santos e Quélita Lidaiana 15 

Souza, representantes dos técnico-administrativos deste Centro; o professor 16 
Daniel Carneiro Carrettiero, representante docente do Centro de Ciências 17 
Naturais e Humanas (CCNH); o professor Daniel Zanetti de Flório, 18 

representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 19 
Sociais Aplicadas (CECS); o discente Rafael Dias Oliveira e seu suplente, 20 

Tadeu Hayashida e o discente Lucas Remoaldo Trambaiolli, representantes 21 
discentes de graduação. Ausência justificada: a servidora Elaine Konno Rocha, 22 

do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Iniciaram-se os 23 
informes gerais. O professor Valdecir Marvulle solicitou a inversão dos itens da 24 

pauta. Aprovado por unanimidade. O docente do CMCC Edson Ryoji Okamoto 25 
Iwaki e o servidor Paulo Hoffman da Biblioteca da Universidade, presentes à 26 
reunião a convite do Conselho, fizeram uma apresentação sobre todo o trâmite 27 
para a compra de livros didáticos por parte da UFABC e responderam às 28 

dúvidas dos docentes presentes. Segundo o servidor Paulo Hoffman no 29 
momento mais de um milhão e quatrocentos mil reais estão empenhados para 30 

a compra de livros. O professor Rodney Carlos Bassanezi perguntou se era 31 
necessária a realização de pregão para a compra de livros, ao que o servidor 32 
respondeu que sim. O professor Yossi Zana pediu a palavra e apresentou 33 

alguns dados por ele apurados referentes à compra de livros pela 34 
Universidade, onde segundo ele foram pedidos mais de oito mil e duzentos 35 

títulos de livros didáticos pelos docentes, mas ele não tinha informação se os 36 
mesmos haviam sido comprados. O servidor Paulo Hoffman corrigiu a 37 

informação, pois segundo ele os títulos foram licitados através de pregões, 38 
porém, um processo de compra deste tipo dura entre seis e nove meses. O 39 
discente Lucas Remoaldo perguntou como a biblioteca atende aos pedidos de 40 

compra de livros feito pelos discentes e qual seria a prioridade dada aos 41 
mesmos, ao que o servidor Paulo Hoffman respondeu que por enquanto estão 42 
sendo priorizados os pedidos de docentes, devido ao processo de 43 
reconhecimento dos cursos da UFABC. O professor Márcio Fabiano da Silva 44 
perguntou o que determina o valor dos pregões realizados, ao que o servidor 45 
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Paulo Hoffman respondeu que é a ordem dos pedidos dos mesmos. A pedido 1 

do professor Valdecir Marvulle o servidor Paulo Hoffman apresentou 2 
informações atualizadas sobre o processo de implantação de uma biblioteca no 3 
Colégio Salete em São Bernado do Campo. Segundo ele a reforma da 4 
biblioteca está finalizada, já tendo sido instaladas as estantes e sistema de 5 
segurança e títulos já foram separados para composição do acervo, porém 6 

ainda não há servidores disponíveis para serem alocados para a mesma, 7 
sendo que ele calcula que serão necessários pelo menos quatro servidores e 8 
um bibliotecário para um bom funcionamento. O professor Márcio Fabiano da 9 
Silva perguntou qual será a dinâmica para empréstimos de livros com a 10 
abertura de uma nova biblioteca, ao que o servidor Paulo Hoffman respondeu 11 

que será permitido o empréstimo inter-bibliotecas, porém o livro deverá ser 12 
retirado e devolvido no mesmo local. O discente Lucas Remoaldo perguntou 13 
sobre a possibilidade assinatura periódicos científicos. O servidor Paulo 14 

Hoffman respondeu que a maioria dos periódicos científicos é importado, o que 15 
dificulta a assinatura e que o procedimento adotado ultimamente é quando o 16 
periódico não é disponibilizado pelo Portal de Periódicos da Capes, é fazer um 17 
pedido de assinatura para o mesmo. O primeiro item da pauta a ser submetido 18 

foi: Aprovação das regras para redistribuição de professores de outras IFES 19 
para o CMCC. O professor Igor Leite Freire relatou este item e apresentou a 20 

resolução de criação da Comissão, onde destacou as seguintes alterações em 21 
relação ao conteúdo apresentado na reunião interior: o número de membros 22 

que comporá a Comissão, a solicitação de projeto de pesquisa, ensino e 23 
extensão adequado ao projeto pedagógico da Universidade, os critérios do 24 
processo de eleição da Comissão e o tempo de análise do pedido de 25 

redistribuição que será de 60 dias. O professor Rodney Carlos Bassanezi se 26 
manifestou contra alguns detalhes da resolução que lhe pareceram muito 27 

técnicos e sugeriu a criação de regras mais gerais, além de que sejam criadas 28 
Comissões para cada pedido de redistribuição, nomeadas pelos Conselho. A 29 

professora Tatiana Lima Ferreira pediu a palavra e relatou que os pedidos de 30 
redistribuição no Conselho do CCNH só são feitos em casos excepcionais e 31 

que quando o pedido é feito, uma Comissão dentro do Conselho é formada, 32 
analisa o pedido, consulta os colegiados e seus pares e o Conselho considera 33 
os pareceres e decide. A professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani 34 
concordou com a opinião do Professor Rodney Carlos Bassanezi e sugeriu que 35 

seja incluso um item na resolução em que os candidatos a redistribuição sejam 36 
convidados a vir fazer uma apresentação na Universidade, ao que o Professor 37 
Igor Leite Freire respondeu que na redação atual da resolução não está vetado 38 
que os candidatos venham até a Universidade. A professora Gisele Cristina 39 

Ducati manifestou seu apoio a opinião do professor Rodney Carlos Bassanezi, 40 
mas observou que uma Comissão unificada tem a vantagem de estabilizar o 41 
processo de redistribuição. O professor Eduardo Gueron concordou com o 42 

professor Rodney Carlos Bassanezi e sugeriu que o quarto artigo da resolução 43 
seja reescrito seguindo a linha de pensamento do mesmo, onde as Comissões 44 

serão escolhidas pelo Concen, com o cuidado de que sejam formadas com 45 
pessoas de áreas de pesquisa distintas. O professor Daniel Zanetti Flório 46 
manifestou sua discordância ao documento de resolução e sugeriu que o 47 
Conselho votasse sobre a sua existência ou não. O professor Valdecir Marvulle 48 
sugeriu que no primeiro artigo seja explicitado que somente poderá solicitar 49 
processo de redistribuição docentes que já tenham sido aprovados em 50 
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concursos de IFES. Colocada em votação a proposta do professor Rodney de 1 

que sejam formadas Comissões de Avaliação de pedidos de Redistribuição de 2 
acordo com cada caso. Aprovado por ampla maioria. Também foram 3 
aprovadas por unanimidade mudanças no artigo segundo, onde o nome 4 
Comissão Permanente para Redistribuição (CPR), será mudado uma vez que 5 
esta não será mais permanente; no artigo terceiro, onde deverá ser excluído o 6 

trecho que determina que a Comissão deverá ter mandato de dois anos; no 7 
artigo quarto, que deverá ser excluído uma vez que a Comissão não será mais 8 
escolhida por meio de eleição e no artigo sétimo em que deverá ser excluído o 9 
item dois. Estas mudanças serão feitas e a resolução será novamente 10 
submetida na próxima reunião do Conselho. O próximo item a ser submetido a 11 

apreciação do Conselho foi: Ata da 3ª sessão ordinária de 2010, realizada em 12 
07 de abril de 2010. Aprovada por ampla maioria com as seguintes alterações: 13 
na página dois linha onze deverá ser excluída uma palavra duplicada e na 14 

página três, linha onze, deverá ser informado que o professor Igor Leite Freire 15 
se absteve de votar na aprovação do seu relatório de estágio probatório. O 16 
próximo item a ser relatado foi: ata da 1ª sessão extraordinária de 2010, 17 
realizada em 22 de abril de 2010. Aprovada por ampla maioria com as 18 

seguintes alterações: na página dois, linha vinte deverá ser incluída a 19 
expressão “após submissão” antes do trecho “que o seu subprojeto e do 20 

professor Edson Pinheiro Pimentel não seriam”. O próximo item a ser votado 21 
foi: avaliação do relatório do Estágio Probatório da professora: Zhanna 22 

Kuznetsova. Aprovada por unanimidade. Os próximos itens a serem votados 23 
foram: Afastamento internacional dos professores Roberto Venegeroles 24 
Nascimento, Tatiana Lima Ferreira e João Ricardo Sato. Aprovados por 25 

unanimidade. O próximo item a ser levado a apreciação do Conselho foi: 26 
aprovação do Projeto de Extensão Neurociências nas escolas: um potencial de 27 

ação transformadora. Este item foi relatado pela professora Tatiana Lima 28 
Ferreira que apresentou o projeto e respondeu às dúvidas dos Conselheiros. 29 

Após ampla discussão e sugestões de mudanças e melhorias por parte dos 30 
Conselheiros o projeto foi submetido à aprovação. Aprovado por unanimidade. 31 

o próximo item a ser submetido a aprovação do Conselho foi: aprovação do 32 
Contrato de Cooperação entre o CMCC e o Max Plank Institute, denominado: 33 
Contract to Establish a Partner Group of the MPI for Gravitational Physics 34 
called the Partner Group for Relativistic Astrophysics. O professor Valdecir 35 

Marvulle relatou este item e respondeu às duvidas dos Conselheiros. A 36 
professora Gisele solicitou que o nome da UFABC constante no projeto seja 37 
alterado para corresponder à solicitação de normatização do Pró-Reitor de 38 
Pesquisa. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. A servidora 39 

Quélita Lidaiana de Souza apresentou, a pedido do professor Valdecir 40 
Marvulle, a planilha enviada para a Propladi com a previsão do orçamento do 41 
CMCC para os exercícios 2010 e 2011.Nada havendo mais para tratar, o 42 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezessete 43 
horas e vinte minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 44 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 45 
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