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ATA Nº 11/2011 

Aos catorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, no horário das 1 

quatorze horas e dez minutos, na sala 304, 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 

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

Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida 6 

pelo presidente deste Conselho o professor Valdecir Marvulle, com a presença 7 

do professor Humberto Luiz Razente, da professora Marcela Bermúdez 8 

Echeverry e da sua suplente a professora Maria Teresa Carthery, do professor 9 

João Paulo Gois, do professor Norberto Aníbal Maidana, do professor Vladislav 10 

Kupriyanov, do professor Roldão da Rocha Júnior, da professora Virgínia 11 

Cardia Cardoso, do professor Antonio Cândido Faleiros, da professora Ana 12 

Carolina Lorena, representantes dos servidores docentes deste Centro; dos 13 

representantes dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora 14 

Elaine Konno Rocha e o servidor Tiago Alves de Magalhães; dos 15 

representantes dos discentes de graduação o discente Bruno Augusto Dota 16 

Marques e a discente Natália de Almeida. Ausência justificada das 17 

representantes dos servidores docentes deste Centro o professor Luis Paulo 18 

Barbour Scott e do seu suplente o professor Ronaldo Cristiano Prati e do vice-19 

presidente deste Conselho o professor Edson Pinheiro Pimentel. Iniciaram-se 20 

os informes.  O professor Valdecir Marvulle informou que finalizado o estudo 21 

sobre o número de docentes por Centro feito por uma Comissão de Dirigentes 22 

nomeada pela Reitoria, ficou estabelecido que o CMCC terá um total de cento 23 

e cinqüenta docentes. Ele pediu aos Conselheiros que já começassem a 24 

pensar e discutir com seus pares sobre a distribuição das quarenta e uma 25 

vagas internas que ainda não foram preenchidas, considerando as subáreas de 26 

atuação que ainda apresentam demanda de docentes, pois ele irá colocar este 27 

assunto na pauta da próxima reunião ordinária de outubro de dois mil e onze. O 28 

professor Valdecir Marvulle informou que o concurso para docente titular na 29 

área de Matemática já foi finalizado, tendo o professor Francisco César Polcino 30 

Milies sido aprovado. O professor Valdecir Marvulle informou que o layout dos 31 

laboratórios de pesquisa do sexto andar da segunda torre do Bloco A aprovado 32 
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pela gestão anterior do Conselho de Centro teve de ser modificado a pedido do 1 

arquiteto responsável pelo projeto de construção da Universidade. As 2 

modificações realizadas serão submetidas à aprovação do Conselho na 3 

próxima reunião ordinária de outubro de dois mil e onze. O professor Valdecir 4 

Marvulle informou que após pesquisa com os docentes do Centro a respeito de 5 

espaços para laboratórios de pesquisa foi constatado um aumento na demanda 6 

por espaço. Sendo assim ele irá solicitar à Pró-Reitoria de Pesquisa o aumento 7 

do espaço destinado ao Centro nos campi da Universidade para seiscentos 8 

metros quadrados. O professor Valdecir Marvulle abriu a palavra para os 9 

Conselheiros que quisessem fazer algum informe. O professor João Paulo Gois 10 

pediu a palavra e perguntou ao professor Valdecir Marvulle se ele tinha 11 

conhecimento a respeito de qual política de segurança seria adotada por 12 

ocasião do evento comemorativo dos cinco anos da Universidade, ao que o 13 

professor Valdecir Marvulle negou e sugeriu que ele entrasse em contato com 14 

a comissão organizadora do evento. Não havendo mais nenhum informe, 15 

passou-se para a ordem do dia. O primeiro assunto a ser discutido foi: Atas da 16 

reunião da sessão extraordinária de 13 de abril de 2011, da sessão ordinária 17 

de 04 de maio de 2011, da sessão extraordinária de 25 de maio de 2011, da 18 

sessão ordinária de 06 de junho de 2011, da sessão ordinária de 04 de julho de 19 

2011, da sessão extraordinária de 14 de julho de 2011 e da sessão ordinária de 20 

10 de agosto de 2011. Item relatado pela secretária Patrícia Dias dos Santos. 21 

Como não foram sugeridas alterações o professor Valdecir Marvulle colocou o 22 

assunto em votação. Aprovadas por unanimidade. Passou-se então para o 23 

próximo item da pauta: Solicitação de uma sala, em caráter temporário, para 24 

alocar integrantes da equipe do PACC (tutores e professores pesquisadores, 25 

bolsistas CAPES) e também alguns equipamentos (computadores, impressora, 26 

câmera). Como a relatora do assunto, professora Silvia Cristina Dotta não 27 

compareceu à reunião, o professor Valdecir Marvulle perguntou se algum 28 

Conselheiro gostaria de se manifestar sobre o assunto, ao que ninguém 29 

respondeu. O assunto então foi retirado de pauta a pedido do professor 30 

Valdecir Marvulle por motivo de ausência da relatora. Passou-se então para o 31 

último assunto da pauta: Ad referendum da banca do Concurso de Matemática 32 

Aplicada. Segundo informado pelo professor Valdecir Marvulle, foram 33 
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aprovados os seguintes nomes para compor a banca do referido concurso: 1 

como titulares o professor Jayme Vaz Júnior da Universidade de Campinas 2 

(Presidente), o professor Alexandre Madureira do Laboratório Nacional de 3 

Computação Científica, o professor Eduardo Colli da Universidade de São 4 

Paulo e o professor Norberto Aníbal Maidana da Universidade Federal do ABC; 5 

como suplentes o professor Nelson Tanaka da Universidade de São Paulo, o 6 

professor Marcus Vinicius Sarkis Martins do Instituto Nacional de Matemática 7 

Pura e Aplicada, o professor Roberto Venegeroles Nascimento da Universidade 8 

Federal do ABC e o professor Clodoaldo Grotta Ragazzo da Universidade de 9 

São Paulo. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. O professor 10 

Antonio Cândido Faleiros pediu a palavra e solicitou que fosse colocada em 11 

pauta a prorrogação dos trabalhos da Comissão que irá elaborar uma proposta 12 

de regimento para este Conselho. Colocada em votação a inclusão do assunto 13 

na pauta. Aprovado por unanimidade. Após pequena discussão, foi aprovado 14 

por unanimidade que a Comissão deverá encaminhar a este Conselho um 15 

relatório sobre o trabalho realizado até o dia vinte de novembro de dois mil e 16 

onze e a prorrogação dos trabalhos por mais dois meses, podendo ser 17 

prorrogados por mais dois meses. Nada havendo mais para tratar, o presidente 18 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às catorze horas e 19 

cinqüenta minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 20 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 21 
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