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Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, no horário das 1 

quatorze horas e dez minutos, na sala 307, na segunda torre do Bloco A 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 

sétima reunião ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação e 5 

Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada pelo presidente 6 

deste Conselho o professor Valdecir Marvulle. Esta reunião foi presidida pelo 7 

vice-presidente deste Conselho o professor Edson Pinheiro Pimentel, com a 8 

presença do professor Humberto Luiz Razente, da professora Marcela 9 

Bermúdez Echeverry, do professor João Paulo Gois, do professor Norberto 10 

Anibal Maidana, do professor Vladislav Kupriyanov, do professor Rodrigo 11 

Fresneda, do professor Ronaldo Cristiano Prati, do professor Alessandro 12 

Jacques Ribeiro, do professor Antonio Cândido Faleiros, representantes dos 13 

servidores docentes deste Centro; dos representantes dos servidores técnico-14 

administrativos deste Centro a servidora Elaine Konno Rocha e o servidor 15 

Tiago Alves de Magalhães; dos representantes dos discentes de graduação o 16 

discente Jurandir de Mattos Jardim Neto e a discente Natália de Almeida. 17 

Ausência justificada das representantes dos servidores docentes deste Centro 18 

a professora Ana Carolina Lorena e da sua suplente a professora Maria Camila 19 

Nardini Barioni. Iniciaram-se os informes. O professor Edson Pinheiro Pimentel 20 

informou que o presidente deste Conselho, professor Valdecir Marvulle, 21 

solicitou que ele presidisse a reunião, pois ele havia sido convocado para um 22 

compromisso oficial em Brasília. O professor Edson Pinheiro Pimentel 23 

cumprimentou a nova Legislatura do Conselho de Centro do CMCC. A pedido 24 

do professor Edson Pinheiro Pimentel, a secretária deste Conselho, Patrícia 25 

Dias dos Santos, informou sobre os procedimentos adotados para o envio de 26 

pauta para a reunião, a justificativa de ausência e sobre o funcionamento geral 27 

do Conselho. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que havia grande 28 

preocupação de que o CMCC não conseguisse atender a demanda de créditos 29 

para este quadrimestre, porém, como muitos professores se dispuseram a 30 

antecipar a carga didática do ano de dois mil e doze, foi possível distribuir 31 

cerca de seiscentos e dez créditos, sendo que como o que estava previsto 32 



2 
 

inicialmente para o CMCC era cerca de quatrocentos em quarenta créditos, 1 

havendo então um excedente de cento e cinqüenta créditos. O professor Edson 2 

Pinheiro Pimentel informou que a disciplina de Introdução à Probabilidade e 3 

Estatística ainda possui turmas sem docentes alocados, porém, como os 4 

demais Centros ainda não terminaram a sua alocação didática, ele espera que 5 

este problema seja resolvido em uma reunião de alocação didática que 6 

ocorrerá em breve. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que segundo 7 

informações prestadas pelo Prefeito Universitário ao professor Valdecir 8 

Marvulle sobre o problema das constantes quedas de energia que estão 9 

ocorrendo no quinto andar da segunda Torre do Bloco A, foi diagnosticado que 10 

as quedas de energia estão ocorrendo devido a um problema no aterramento, 11 

o qual só foi finalizado no dia oito de agosto, embora a Prefeitura Universitária 12 

houvesse prometido a resolução para a semana anterior. Há uma expectativa 13 

de que com a conclusão deste aterramento, o problema seja resolvido, mas 14 

que nos próximos dias haverá um monitoramento e caso voltem a ocorrer 15 

quedas de energia a Prefeitura Universitária deverá ser notificada. Não 16 

havendo mais nenhum informe inicou-se a discussão sobre o primeiro item 17 

constante da pauta: Parecer da comissão que analisou pedido de redistribuição 18 

da professora Regina Helena de Oliveira Lino Franchi. O professor Edson 19 

Pinheiro Pimentel leu o parecer da Comissão, que após avaliar os documentos 20 

apresentados pela professora Regina Helena de Oliveira Lino Franchi em 21 

acordo com as normas da Resolução do Conselho que trata de pedidos de 22 

redistribuição e consultar a Coordenação do curso de Licenciatura em 23 

Matemática e a Coordenação do curso de Mestrado em Matemática, optou não 24 

acatar o pedido de redistribuição da professora. Após o professor Edson 25 

Pinheiro Pimentel explicar como é avaliado o pedido de redistribuição e 26 

responder algumas dúvidas dos Conselheiros o parecer foi colocado em 27 

votação e aprovado por unanimidade. A professora Regina Helena de Oliveira 28 

Lino Franchi será notificada da decisão do Conselho através de ofício a ser 29 

enviado pela Secretaria deste Centro. Passou-se para o próximo item 30 

constante da pauta: Decisões da "Reunião sobre laboratórios de pesquisa no 31 

6º andar" e do uso das salas de monitorias dos laboratórios do quarto andar da 32 

Torre do CMCC. O professor João Paulo Gois iniciou a relatoria do assunto 33 
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explicando qual a sua motivação ao colocar esse assunto em pauta. Segundo o 1 

professor João Paulo Gois em reunião ocorrida no dia vinte e oito de junho 2 

deste ano, o professor Valdecir Marvulle consultou os principais grupos de 3 

pesquisa do CMCC a respeito da divisão do espaço dos laboratórios de 4 

pesquisa que estão sendo construídos no sexto andar da segunda Torre do 5 

Bloco A. Ele perguntou ao professor Edson Pinheiro Pimentel se foi elaborado 6 

algum documento oficial a partir do que foi discutido e decidido naquela reunião 7 

e se em caso positivo se este documento foi repassado para o Conselho de 8 

Centro e para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 9 

Computação. O professor João Paulo Gois também fez questionamentos sobre 10 

a política a ser adotada para alocação das salas de monitorias dos laboratórios 11 

do quarto andar da segunda Torre do Bloco A, em especial a sala de monitoria 12 

a ser utilizada pelos alunos da pós-graduação, pois um dos professores do 13 

CMCC está utilizando a mesma como laboratório de pesquisa, o que impede 14 

que sejam instalados armários e uma impressora para o uso dos alunos. Ele 15 

questionou como foi tomada a decisão de alocar esta sala de monitoria para 16 

esse professor e também sobre o fato do Coordenador da Pós-Graduação em 17 

Ciência da Computação não ter sido notificado da mesma, uma vez que esse 18 

espaço inicialmente era de uso exclusivo para alunos da pós-graduação. Outro 19 

questionamento feito pelo professor João Paulo Gois foi a respeito da 20 

instalação de um “cluster” em um local próximo a salas de aula, o que pode 21 

atrapalhar o bom andamento das mesmas uma vez que segundo o professor 22 

os equipamentos produzem um ruído muito alto. Ele solicitou então que as 23 

decisões referentes aos laboratórios de pesquisa e às salas de monitoria sejam 24 

submetidas ao Conselho de Centro especificando sua destinação e quais 25 

equipamentos serão instalados nas mesmas para que Conselho decida se 26 

ratifica essas decisões ou não. O professor Edson Pinheiro Pimentel respondeu 27 

que desconhece se foi tomada alguma decisão oficial sobre o que foi levantado 28 

pelo professor João Paulo Gois e que como ele não estava presente a essas 29 

reuniões teria de esperar o regresso do professor Valdecir Marvulle para 30 

conversar sobre o assunto. A secretária Patrícia Dias dos Santos solicitou a 31 

palavra e lembrou que como estava presente a essas reuniões pode responder 32 

alguns dos questionamentos. Sobre o uso da sala de monitoria ela lembrou que 33 
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o professor que a está utilizando solicitou ao professor Valdecir Marvulle, em 1 

reunião ordinária ocorrida no dia seis de junho deste ano, a alocação de um 2 

espaço durante o período aproximado de dois meses enquanto os laboratórios 3 

do sexto andar não fossem finalizados para que ele pudesse iniciar os 4 

trabalhos de um projeto de pesquisa cujos equipamentos já haviam sido 5 

comprados, mas que apesar do professor Valdecir Marvulle aceitar o seu 6 

pedido na reunião não foi definido qual o espaço a ser utilizado. Em relação 7 

aos laboratórios do sexto andar da Torre do CMCC, ela lembrou que os 8 

mesmos foram itens de pauta de reunião ocorrida este ano, mas que na 9 

reunião só foram decididas as metragens de cada laboratório, mas não a 10 

destinação dos mesmos. A secretária Patrícia Dias dos Santos também 11 

lembrou que há uma Comissão nomeada que é responsável pelo estudo do 12 

espaço desses laboratórios de pesquisa. O professor Edson Pinheiro Pimentel 13 

tomou nota dos questionamentos do professor João Paulo Gois e informou que 14 

irá consultar o professor Valdecir Marvulle sobre o assunto. A secretária 15 

Patrícia Dias dos Santos informou também que as decisões relatadas por ela 16 

constam das atas das reuniões da legislatura anterior mas que ainda não foram 17 

submetidas à aprovação do Conselho, o que deverá ocorrer na próxima 18 

reunião ordinária do Conselho que ocorrerá no dia catorze de setembro. O 19 

professor Vladislav Kupriyanov pediu a palavra e fez alguns questionamentos 20 

sobre os concursos em aberto, os quais foram respondidos pelo professor 21 

Edson Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão sobre o assunto passou-se 22 

para o próximo item constante da pauta: Criação de um logotipo para o CMCC. 23 

Após pequena discussão ficou decidido que será elaborado um edital para 24 

realização de concurso para escolha do logotipo do CMCC. Foi acatada a 25 

sugestão de um dos Conselheiros para que seja solicitado um parecer da 26 

Assessoria de Comunicação antes da publicação do edital. Nada havendo mais 27 

para tratar, o vice-presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 28 

sessão às quinze horas e cinco minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia 29 

Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 30 
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