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Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, no horário das 1 
quatorze horas e vinte minutos, na sala R801, no oitavo 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 

quinta 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 Cristiane Otero Reis Salum e seu suplente o professor Yossi 8 
Zana, o professor Cristian Favio Coletti, o professor Gustavo Sousa Pavani e 9 

seu suplente Ercílio Carvalho da Silva, o professor Eduardo Gueron, o 10 
professor Francisco de Assis Zampirolli, o professor João Paulo Gois, a 11 
professora Ilma Aparecida Marques Silva, o professor Edson Ryoji Okamoto 12 

Iwaki, o professor Márcio Fabiano da Silva, o professor Raphael Yokoingawa 13 
de Camargo, o professor Rodney Carlos Bassanezi e o professor Roldão da 14 
Rocha Júnior, representantes dos servidores docentes deste Centro; as 15 

servidoras Cristiane Castellani Chagas dos Santos e Quélita Lidaiana Souza, 16 
representantes dos técnico-administrativos deste Centro; o professor Daniel 17 
Carneiro Carrettiero, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 18 

Humanas (CCNH) e o discente Rafael Dias Oliveira, representante discente de 19 
graduação. Ausências justificadas: a servidora Elaine Konno Rocha e a 20 

professora Gisele Cristina Ducati, do Centro de Matemática, Computação e 21 
Cognição (CMCC) e o professor Daniel Zanetti de Florio, representante 22 

docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 23 
(CECS). Iniciaram-se os informes gerais. O Pró-Reitor de Extensão, professor 24 

Plínio Zornoff Táboas, fez uma apresentação da nova organização da PROEX 25 
e os seus fluxos de processos. Ele explicou as circunstâncias que motivaram 26 
as mudanças na estrutura organizacional da Pró-Reitoria e informou que o 27 
Comitê de Extensão Universitária também está passando por mudanças na sua 28 

estrutura, as quais devem ser submetidas à aprovação do ConsUni em breve. 29 
O professor Valdecir Marvulle fez a leitura da comunicação interna da Reitoria 30 

nº 22/2010 em resposta à carta encaminhada pelo Concen no dia 04 de maio 31 
de 2010. O professor Valdecir solicitou a inclusão de dois assuntos na pauta: a 32 
avaliação do estágio probatório do professor Pierre Marie Julien Tisseur e a 33 

aprovação do pedido de afastamento internacional da professora Paula Tiba. 34 
Não havendo mais nenhum informe iniciou-se a discussão sobre os assuntos 35 

constantes da pauta. Aprovação da ata da 4ª sessão ordinária de 2010, 36 
realizada em 05 de maio de 2010. O professor Ercílio Carvalho da Silva 37 

solicitou que constasse na pauta que ele solicitou que as planilhas enviadas à 38 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Plopadi) com a 39 
previsão do orçamento do CMCC para os exercícios 2010 e 2011 fossem 40 

encaminhadas para os membros do Conselho. A secretária Patrícia Dias dos 41 
Santos informou que a professora Gisele Cristina Ducati, que não pôde estar 42 
presente à reunião, solicitou através de mensagem eletrônica a seguinte 43 
alteração: na página 2, linha 41 onde está escrito "tem a vantagem de 44 
estabilizar o processo de redistribuição", leia-se "tem a vantagem de 45 
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homogeneizar o processo de redistribuição". Aprovada por unanimidade com 1 

duas alterações. Aprovação da ata da 2ª sessão extraordinária de 2010, 2 
realizada em 12 de maio de 2010. Aprovada por unanimidade sem alterações. 3 
Aprovação do afastamento internacional dos professores Eduardo Gueron, 4 
Elizabeth Teodorov e Paula Tiba. O professor Valdecir Marvulle relatou este 5 
item, informando ao Conselho o local, data e motivo dos afastamentos e que os 6 

professores prestaram informações adequadas e apresentaram a 7 
documentação exigida pela Universidade. Aprovado por unanimidade. 8 
Solicitação para que o CMCC se posicione e envie uma posição unificada (às 9 
instâncias adequadas) acerca da necessidade da abertura da Biblioteca da 10 
UFABC junto ao campus São Bernardo do Campo. O professor Edson Ryoji 11 

Okamoto Iwaki relatou este assunto e manifestou a sua preocupação como 12 
representante do Centro no Comitê com a situação da biblioteca do Bloco 13 
Sigma. Segundo o professor Edson as instalações da biblioteca já estão sendo 14 

finalizadas e a previsão era de que em vinte dias a mesma já iniciasse suas 15 
atividades, porém, com a alocação de três servidores técnico-administrativos 16 
da biblioteca da unidade Santo André para o Bloco Sigma, ele teme que as 17 
atividades da biblioteca da unidade Santo André sejam prejudicadas, pois o 18 

efetivo atual já está aquém do ideal e as demandas de novas contratações de 19 
servidores para a biblioteca não estão sendo atendidas. O professor Valdecir 20 

Marvulle solicitou que fosse registrado em ata que o Conselho manifestou 21 
preocupação com a situação relatada pelo professor Edson Ryoji Okamoto 22 

Iwaki e que espera que a mesma seja resolvida o mais rapidamente possível. 23 
Determinação das prioridades orçamentárias de 2010 para o CMCC à luz das 24 
discussões com o Grupo de Trabalho responsável pela elaboração da peça 25 

orçamento da UFABC - PROAD e PROPLADI. O professor Valdecir informou 26 
que conforme portaria número 436 de 12 de maio de 2010 a administradora 27 

Quélita Lidaiana Souza foi nomeada agente de planejamento do Centro junto à 28 
Propladi. O professor Valdecir relatou que em mensagem encaminhada aos 29 

docentes do Centro no dia 24 de abril de 2010 solicitou que os mesmos 30 
preenchessem planilha anexa à mensagem com a previsão das demandas 31 

para o orçamento dos exercícios de 2010 e 2011. Os pedidos foram 32 
consolidados pela administradora Quélita em uma planilha que foi enviada para 33 
a Propladi e apresentada ao Conselho na quarta reunião ordinária do ano. O 34 
professor Valdecir informou que em reunião com a Pró-Reitora de 35 

Planejamento, Rosana Denaldi, a mesma informou que devido a restrições 36 
orçamentárias, foram disponibilizadas: verba para despesas de investimento de 37 
quinhentos mil reais e a verba de duzentos e vinte mil reais para despesas de 38 
custeio para o Centro. Como o orçamento aprovado estava abaixo do solicitado 39 

anteriormente estimado em dois milhões e trezentos mil reais, o professor 40 
Valdecir salientou que seriam necessárias adequações nos pedidos feitos 41 
pelos docentes. Ele informou que com a verba disponibilizada não seria 42 

possível, por exemplo, equipar os dois laboratórios de alto desempenho 43 
solicitados pelos docentes da área de Computação. Outro problema é que 44 

como o orçamento do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) também foi 45 
reduzido, o seu Coordenador, professor Gustavo Souza Pavani, o havia 46 
informado da possibilidade de que não seria possível adquirir os cerca de cento 47 
e cinqüenta microcomputadores de configuração básica necessários para 48 
equipar os demais laboratórios de computação do Bloco A e que estavam 49 
sobre a responsabilidade do NTI segundo ficou acordado em reunião realizada 50 
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com os agentes de planejamento com a Propladi. O professor Valdecir 1 

destacou que se soubesse que o NTI não poderia adquirir os 2 
microcomputadores para estes laboratórios, teria tido o cuidado de solicitá-los 3 
juntamente com os demais microcomputadores de alto desempenho. O 4 
professor Gustavo pediu a palavra e informou que estes computadores serão 5 
pedidos em uma segunda etapa, para serem adquiridos com verba a ser 6 

solicitada ao Ministério do Planejamento, mas que os Conselheiros terão de 7 
avaliar a possibilidade de que esta verba não seja liberada e que em sua 8 
opinião como docente do Centro da área de Computação, com o 9 
funcionamento de pelo menos um laboratório de alto desempenho e outro com 10 
microcomputadores menos robustos não haveria qualquer prejuízo para o bom 11 

funcionamento o curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Também 12 
informou o prazo de até a próxima terça-feira para definição dos gastos do 13 
Centro pelos Agentes de Planejamentos à Propladi. O professor Valdecir 14 

ressaltou que em sua opinião o Conselho somente deveria auxiliar o NTI, 15 
realocando a sua verba, se o mesmo fosse feito pelos dois outros Centros da 16 
Universidade. O professor Valdecir lembrou que o orçamento enviado para a 17 
Propladi foi feito baseado nas demandas feitas pelos coordenadores de cursos 18 

de graduação do Centro e a pedido do professor Ercílio leu a planilha do 19 
orçamento do exercício 2009 do Centro. O professor Ercílio lembrou que 20 

decisões administrativas do Centro devem ser discutidas pelo Conselho, ao 21 
que o professor Valdecir concordou. Após ampla discussão e deliberação por 22 

parte do Conselho, ficou decidido que este assunto voltará a ser discutido em 23 
reunião extraordinária a ser realizada no dia 07 de junho de 2010. Resolução 24 
que normatiza as regras para redistribuição de professores de outras IFES para 25 

o CMCC. O professor Márcio Fabiano da Silva relatou este item e informou que 26 
as alterações solicitadas pelo Conselho na reunião anterior foram feitas. 27 

Aprovada por unanimidade. Relatório de avaliação do estágio probatório do 28 
docente Pierre Marie Julien Tisseur. Aprovado por unanimidade. Nada havendo 29 

mais para tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 30 
sessão às dezessete horas e vinte e sete minutos, da qual, para constar, eu, 31 

Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente 32 
Ata. 33 
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