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

realizou-se a segunda 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 Gisele Cristina Ducati, o 8 
professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, a professora Ilma Aparecida 9 

Marques Silva, o professor Márcio Fabiano da Silva, o professor Luiz Carlos da 10 
Silva Rozante e o professor Rodney Carlos Bassanezi, representantes dos 11 
servidores docentes deste Centro; a servidora Quélita Lidaiana de Souza, 12 

representante dos técnico-administrativos deste Centro; o professor Daniel 13 
Zanetti de Flório, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem 14 
e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) e o discente Rafael Dias Oliveira, 15 

representante discente de graduação. Ausências justificadas: os professores 16 
Igor Leite Freire e seu suplente João Paulo Gois, o professor Francisco de 17 
Assis Zampirolli, o professor Raphael Yokoingawa de Camargo e as servidoras 18 

Elaine Konno Rocha e Cristiane Castellani Chagas dos Santos, do Centro de 19 
Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Iniciou-se a reunião com a 20 

discussão do item único da pauta: concurso para titular de matemática. O 21 
professor Valdecir relatou que o concurso para titular da área de matemática, 22 

foi subdividido em três subáreas – estatística, geometria e álgebra, onde os 23 
responsáveis pela elaboração dos respectivos programas foram os professores 24 

Dmitry Vasilevich, Antonio Cândido Faleiros e Rodney Carlos Bassanezi. Estes 25 
programas foram incluídos em um único edital, o qual foi aprovado pelo 26 
Consuni, porém, devido a um lapso do professor Valdecir Marvulle, esta versão 27 
do edital não foi submetida a aprovação do Concen, o que era necessário já 28 

que em reunião anterior havia sido definida vaga somente para a subárea de 29 
álgebra e não para as três áreas inclusas no edital atual. O professor Daniel 30 

Miranda Machado, a pedido do Conselho, como representante do CMCC no 31 
Comitê de Vagas apontou algumas falhas em relação ao edital em questão, 32 
onde em sua opinião o programa da subárea de álgebra estava muito 33 

específico enquanto os programas das duas outras áreas estavam muito 34 
generalistas. Ele então sugeriu que o programa da subárea de álgebra seja 35 

reformulado de forma a que fique mais generalista, em consonância com os 36 
demais. O professor Daniel Zanetti de Flório sugeriu que o edital do concurso 37 

seja cancelado e o processo recomeçado. O professor Daniel Miranda 38 
Machado observou que os docentes do Centro foram consultados a respeito da 39 
retificação do edital em relação à subárea de álgebra e que a opinião da 40 

maioria é que o edital deveria continuar ativo, só sendo corrigidas as falhas 41 
apontadas. O professor Valdecir Marvulle após efetuar uma ligação telefônica 42 
para a Secretária Geral da Universidade, Heloísa Quitério, onde a mesma 43 
informou que não seria possível cancelar um edital e reabri-lo posteriormente 44 
com as mesmas áreas, encaminhou então duas propostas ao Conselho: a 45 
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primeira seria de cancelar o edital e reabri-lo somente na área de álgebra e a 1 

segunda em que só fosse feita a retificação na área de álgebra. O Conselho 2 
decidiu por ampla maioria que será feita uma retificação para a subárea de 3 
álgebra, referente ao concurso para o cargo de professor titular de matemática, 4 
sem alteração nas demais subáreas. A retificação a ser realizada será discutida 5 
entre os docentes da área de álgebra do Centro, e, somente após isso, enviada 6 

para publicação. Nada havendo mais para tratar, o presidente agradeceu a 7 
presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e cinco minutos, da 8 
qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste 9 
Centro, lavrei a presente Ata.10 
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