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Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, no horário das 1 
quatorze horas e quinze 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 

quarta sessão extraordinária do Conselho do Centro de Matemática, 5 
Computação e Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada 6 
e presidida pela professora Gisele Cristina Ducati, vice-presidente do 7 
Conselho, com a presença do professor Yossi Zana, do professor Cristian 8 
Favio Coletti, do professor Francisco de Assis Zampirolli e seu suplente Edson 9 

Pinheiro Pimentel, do professor Gustavo Souza Pavani e seu suplente Ercílio 10 
Carvalho da Silva, do professor João Paulo Gois, a professora Ilma Aparecida 11 
Marques Silva e sua suplente Maria de Lourdes Merlini Giuliani, do professor 12 

Marcelo Zanchetta do Nascimento, do professor Márcio Fabiano da Silva, do 13 
professor Raphael Yokoingawa de Camargo, do professor Edson Alex Arrazola 14 
Iriarte, e do professor Roldão da Rocha Júnior, representantes dos servidores 15 

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

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), o professor Humberto 19 
Nayouki Yoshimura, representante docente do Centro de Engenharia, 20 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) e os discentes Tadeu 21 
Hayashida e Lucas Remoaldo Trambaiolli, representantes discentes de 22 

graduação. Ausências justificadas: a servidora Elaine Konno Rocha e os 23 
professores Eduardo Gueron e Jerônimo Cordoni Pellegrini, do Centro de 24 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC). A administradora Quélita 25 
Lidaiana de Souza fez uma apresentação do que já havia sido executado em 26 
relação ao orçamento aprovado na semana anterior: o Bacharelado em Ciência 27 
da Computação executou um total de trezentos e quarenta e cinco mil e 28 

setecentos e oitenta e cinco reais, o que ocasionou um saldo negativo de trinta 29 
e sete mil e setecentos e oitenta e cinco reais, uma vez que foi aprovado um 30 

orçamento de trezentos e oito mil reais na reunião anterior; a Comissão para 31 
Estudo e Apresentação de um Projeto para o Curso de Bacharelado em 32 
Neurociência executou um total de cento e trinta mil reais, o que ocasionou um 33 

saldo negativo de três mil reais, uma vez que foi aprovado um orçamento de 34 
cento e vinte se sete mil reais na reunião anterior; dos cursos de Bacharelado e 35 

Licenciatura em Matemática executaram um total de cinqüenta e oito mil, cento 36 
e doze reais e dezessete centavos, o que ocasionou um saldo positivo de hum 37 

mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos, uma vez que foi 38 
aprovado um orçamento de sessenta mil reais na reunião anterior; a 39 
administração do CMCC executou um total de cinco mil e duzentos e quarenta 40 

e quatro reais, o que ocasionou um saldo negativo de duzentos e quarenta e 41 
quatro reais, uma vez que foi aprovado um orçamento de cinco reais na 42 
reunião anterior. Assim, segundo ela, como foi disponibilizado um orçamento 43 
extra de trezentos e noventa e seis mil reais para o Centro, caso o Conselho 44 
concorde em utilizar parte deste orçamento para cobrir o saldo negativo das 45 
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áreas de Ciência da Computação e Neurociência, resta um saldo de trezentos 1 

e cinqüenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete 2 
centavos a ser decidido pelo Conselho como será destinado. Colocado em 3 
votação. Aprovado por unanimidade. O professor Gustavo lembrou que esses 4 
novos recursos deveriam ser usados principalmente no Bloco A, conforme 5 
email enviado pelo Planejamento da UFABC. O professor João Paulo Góis 6 

apresentou uma demanda para a compra de equipamentos para o laboratório 7 
de computação gráfica (Parede de visualização com controladora NVIDIA 8 
externa e servidor com GPGPU para computação científica) em cerca de cento 9 
e sete mil e quatrocentos reais. O professor Gustavo de Souza Pavani 10 
apresentou uma demanda para equipar os laboratórios de hardware (kits de 11 

robótica, câmeras, smart phones) e redes (gerador e analisador de tráfego) em 12 
cerca de trinta e cinco mil reais e cento e trinta mil reais, respectivamente; além 13 
de solicitar a compra de dois servidores no valor de vinte e quatro mil reais. O 14 

professor Gustavo também lembrou que como estes equipamentos 15 
necessitarão de importação, o Centro deverá reservar um total de quinze por 16 
cento do valor para cobrir as despesas de importação. Segundo ele os 17 
laboratórios também necessitarão de adequação estrutural, pois o Bloco A em 18 

seu projeto original não previa a instalação elétrica para tantos laboratórios, o 19 
que pode custar em torno de sessenta mil reais. O professor Yossi Zana 20 

apresentou a demanda da Comissão para Estudo e Apresentação de um 21 
Projeto para o Curso de Bacharelado em Neurociência no valor de duzentos e 22 

sessenta e quatro mil e oitocentos reais. Os cursos de Bacharelado e 23 
Licenciatura em Matemática solicitaram vinte mil reais para a compra de 24 
bancadas de materiais para alunos da licenciatura fabricarem seus próprios kits 25 

pedagógicos. A professora Gisele sugeriu colocar em votação primeiramente a 26 
demanda da área de Matemática, ao que os membros do Conselho 27 

concordaram. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O professor 28 
Yossi sugeriu que fosse aprovada a demanda do professor João Paulo Gois, os 29 

dois servidores solicitados pelo professor Gustavo de Souza Pavani e a 30 
demanda da área de Neurociência. Colocado em votação. Não aprovado por 31 

ampla maioria. Após isso foram submetidas duas propostas. A primeira previa 32 
um orçamento de cento e trinta e dois mil reais para a área da Ciência da 33 
Computação, os vinte mil reais já aprovados para á área da Matemática, os 34 
sessenta mil reais para a readequação dos laboratórios e os cerca de duzentos 35 

e doze mil e duzentos reais restantes para a área de Neurociência, com a 36 
condição de que caso os sessenta mil reais não sejam utilizados em sua 37 
totalidade, sejam realocados da seguinte forma: trinta e cinco mil reais para a 38 
compra dos equipamentos do laboratório de hardware e vinte e cinco mil reais 39 

para a área de Neurociência. Colocado em votação. Por solicitação do 40 
Conselho, fica registrado em ata que os conselheiros Lucas Remoaldo 41 
Trambaiolli, Márcio Fabiano da Silva, Yossi Zana, Quélita Lidaiana Souza, 42 

Daniel Carneiro Carrettiero, Edson Pinheiro Pimentel e Raphael Yokoingawa de 43 
Camargo votaram a favor. A segunda proposta previa um orçamento de 44 

duzentos e sessenta e dois mil reais para a área de Computação (que incluía 45 
as propostas as dos professores João Paulo e Gustavo além da readequação 46 
dos laboratórios), setenta e quatro mil reais para a área de Cognição, além dos 47 
vinte mil reais já aprovados para a área de Matemática. Colocado em votação. 48 
Por solicitação do Conselho, fica registrado em ata que os conselheiros Tadeu 49 
Hayashida, Humberto Nayouki Yoshimura, Roldão da Rocha Júnior, Marcelo 50 
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Zanchetta do Nascimento, Ilma Aparecida Marques Silva, Ercílio Carvalho da 1 

Silva, Edson Alex Arrazola Iriarte votaram a favor. Como as duas propostas 2 
receberam o mesmo número de votos, a professora Gisele Cristina Ducati 3 
votou a favor da segunda proposta, a qual foi aprovada. Após isso, passou-se a 4 
discutir as despesas de custeio e foram aprovados por unanimidade o uso de 5 
seis mil reais para a instalação de aparelhos de ar-condicionado para os 6 

laboratórios da área de Neurociência, trinta e cinco mil reais para as despesas 7 
de importação dos equipamentos da área da Ciência da Computação e 8 
quarenta e sete mil reais para compra de materiais de consumo. Como a verba 9 
de custeio disponível é de cento e oitenta e quatro mil reais, o Conselho decidiu 10 
que a alocação da verba restante será discutida na próxima reunião. Nada 11 

havendo mais para tratar, a vice-presidente agradeceu a presença de todos e 12 
encerrou a sessão às dezessete horas e quarenta minutos, da qual, para 13 
constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei 14 

a presente Ata. 15 
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