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Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, no horário das quatorze 1 
horas e quinze minutos, na sala R801, no oitavo andar do Bloco B da Universidade 2 
Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados número cinco mil e um, 3 
Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a terceira sessão extraordinária do 4 
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC desta 5 
Universidade, previamente convocada e presidida pela professora Gisele Cristina 6 
Ducati, vice-presidente do Conselho, com a presença do professor Yossi Zana, o 7 
professor Cristian Favio Coletti, do professor Eduardo Gueron, do professor Ercílio 8 
Carvalho da Silva e do professor Gustavo Sousa Pavani como assistente, do professor 9 
João Paulo Gois, da professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, do professor 10 
Marcelo Zanchetta do Nascimento, do professor Raphael Yokoingawa de Camargo,do 11 
professor Edson Alex Arrazola Iriarte e o professor Roldão da Rocha Júnior, 12 
representantes dos servidores docentes deste Centro; as servidoras Cristiane 13 
Castellani Chagas dos Santos e Quélita Lidaiana Souza, representantes dos técnico-14 
administrativos deste Centro. Ausências justificadas: a servidora Elaine Konno Rocha, 15 
o professor Francisco de Assis Zampirolli e o seu suplente Edson Pinheiro Pimentel, o 16 
professor Márcio Fabiano da Silva e o seu suplente Tiago Pereira da Silva, 17 
representantes do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); o 18 
professor Daniel Zanetti de Flório e o seu suplente Humberto Nayouki Yoshimura, 19 
representantes docentes do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 20 
Aplicadas (CECS), o professor Daniel Carneiro Carrettiero e o seu suplente Renato 21 
Rodrigues Kinouchi, representantes docentes do Centro de Ciências Naturais e 22 
Humanas (CCNH) e os discentes Rafael Dias Oliveira e seu suplente Tadeu 23 
Hayashida e Lucas Remoaldo Trambaiolli e seu suplente Renato Seixas Esteves. A 24 
professora Gisele Cristina Ducati iniciou a reunião informando sobre verba de cerca de 25 
cem mil reais, referentes ao orçamento de 2009, cuja utilização deveria ser definida 26 
nesta reunião. Os membros do conselho informaram-na de que havia sido decidido, na 27 
reunião ordinária precedente, que toda a verba estaria em discussão e não somente 28 
os cerca de cem mil reais. Sendo assim, o professor Gustavo Pavani solicitou a 29 
palavra e explicou que houve uma redução considerável da verba destinada ao Núcleo 30 
de Tecnologia da Informação (NTI) em relação ao ano passado e que devido a essa 31 
redução ele não saberia responder se poderia atender às demandas de 32 
microcomputadores para os laboratórios didáticos e docentes que seriam lotados 33 
futuramente no Bloco A. Ele ainda observou que apesar do NTI atualmente possuir 34 
duzentos e vinte microcomputadores a serem alocados para o Bloco A, eles somente 35 
serão distribuídos quando for conhecida a real demanda do mesmo. Ele reiterou as 36 
informações dadas na reunião passada, como o prazo para os Agentes de 37 
Planejamentos e o prazo para a abertura de aquisição (31/07) e os valores liberados 38 
para o CMCC nas duas etapas. A professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani 39 
apresentou a demanda dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Matemática e 40 
solicitou a inclusão de cerca de quinze microcomputadores com os softwares Cabri e 41 
Mathematica na demanda previamente apresentada à administração do Centro. O 42 
professor Yossi Zana apresentou a demanda da Comissão para Estudo e 43 
Apresentação de um Projeto para o Curso de Bacharelado em Neurociência. Após 44 
deliberação do Conselho, o professor Yossi acatou a sugestão de que o gerador 45 
previamente solicitado no seu orçamento seja locado usando-se a verba de custeio. O 46 
Conselho então discutiu a destinação do orçamento de investimento de 2010 (etapa 47 
1), aprovando por unanimidade a seguinte distribuição: cerca de trezentos e oito mil 48 
reais para o Bacharelado em Computação, cinco mil reais para a administração do 49 
Centro, sessenta mil reais para a o Bacharelado e Licenciatura em Matemática e cento 50 
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e vinte e sete mil reais para o futuro curso de Bacharelado em Neurociência. A 1 
discussão do custeio ficou para uma próxima reunião. Nada havendo mais para tratar, 2 
a vice-presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezessete 3 
horas e cinqüenta minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 4 
secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.5 
 
 
 
Patrícia Dias dos Santos 
Secretária Executiva do CMCC 
 
 
 
Valdecir Marvulle 
Presidente do Conselho de Centro do CMCC 
 


