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Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, no horário das 1 

quatorze horas e doze minutos, na sala 302, na terceira 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 

terceira reunião ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação 5 

e Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida 6 

pelo professor Valdecir Marvulle, presidente do Conselho, com a presença da 7 

professora Cristiane Otero Reis Salum e do seu suplente professor Yossi Zana, 8 

do professor Cristian Favio Coletti, do professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de 9 

Oliveira, do professor Francisco de Assis Zampirolli, do professor Igor Leite 10 

Freire e do seu suplente o professor João Paulo Gois, da professora Ilma 11 

Aparecida Marques Silva, do professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki, do 12 

professor Márcio Fabiano da Silva, e do professor Roldão da Rocha Júnior, 13 

representantes dos servidores docentes deste Centro; das servidoras Elaine 14 

Konno Rocha e da sua suplente Cristiane Castellani Chagas dos Santos, e da 15 

servidora Quélita Lidaiana Souza, representantes dos servidores técnico-16 

administrativos deste Centro; do professor Daniel Carneiro Carrettiero, 17 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); e 18 

do discente de graduação Tadeu Hayashida. Ausências justificadas do 19 

professor Raphael Yokoingawa de Camargo e do seu suplente o professor Luiz 20 

Carlos da Silva Rozante, do professor do professor Gustavo Sousa Pavani e do 21 

seu suplente o professor Ercílio Carvalho da Silva, representantes docentes do 22 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); do professor Daniel 23 

Zanetti de Florio e do seu suplente o professor Humberto Nayouki Yoshimura, 24 

representantes docentes do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 25 

Sociais Aplicadas (CECS). Ausências injustificadas do professor Rodney 26 

Carlos Bassanezi e do seu suplente o professor Edson Alex Arrazola Iriarte, do 27 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); e dos discentes 28 

Filipe Biason Mussini e seu suplente Carlos Eduardo Madureira Trufen, 29 

representantes discentes de graduação. Iniciaram-se os informes: O professor 30 

Valdecir Marvulle informou que em face do pedido de exoneração da 31 

professora Gisele Cristina Ducati do cargo de vice-diretora do CMCC, ele 32 
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encaminhou uma Comunicação Interna à Reitoria solicitando a publicação do 1 

mesmo no Diário Oficial e a nomeação do professor Edson Pinheiro Pimentel 2 

como vice-diretor pro tempore do Centro. Ele informou também que será 3 

convocada uma Comissão Eleitoral para a realização das eleições para o cargo 4 

de Vice-Diretor. O professor Valdecir Marvulle sugeriu que o Conselho envie 5 

uma carta à professora Gisele Cristina Ducati agradecendo o seu trabalho em 6 

prol do CMCC, durante o período em que ela foi vice-diretora. O professor 7 

Valdecir Marvulle informou que depois do pedido de revisão de vagas por 8 

Centro feito pelo Diretor do CECS no Consuni, a Reitoria criou um grupo de 9 

trabalho formado pelos diretores do CMCC, CECS e CCNH e pelos pró-reitores 10 

de Graduação e Pós-Graduação para reestudar a forma de cálculo do número 11 

de docentes por Centro. O professor Valdecir Marvulle informou que tendo em 12 

vista o atraso das obras de instalação do serviço de rede e telefonia no Bloco 13 

A, o que vem causando constantes transtornos aos docentes lotados no Bloco 14 

A, ele pretende solicitar publicamente uma posição do NTI e da Reitoria em 15 

relação às providências que estão sendo tomadas para solucionar este 16 

problema. O professor Valdecir Marvulle informou que as regras de atribuição 17 

didática elaboradas pela Comissão nomeada pelo Conselho ainda não foram 18 

apresentadas, pois as mesmas serão testadas na próxima atribuição didática a 19 

fim de avaliar o que funciona e o que precisa ser reestruturado. Essa avaliação 20 

será submetida à Comissão e somente depois disso as regras serão 21 

submetidas à aprovação do Conselho. O professor Valdecir Marvulle 22 

agradeceu às Coordenações de curso, à Secretaria Acadêmica, ao técnico de 23 

informática do CMCC, à Pró-Reitora de Planejamento e ao Prefeito 24 

Universitário pela colaboração para montagem dos laboratórios do CMCC do 25 

quarto andar da segunda torre do Bloco A, a fim de receber a visita dos 26 

avaliadores do Ministério da Educação. Não havendo mais nenhum informe 27 

iniciou-se a discussão sobre os assuntos constantes na pauta. O professor 28 

Valdecir Marvulle solicitou inversão dos itens da pauta. Aprovado por 29 

unanimidade. Aprovação da participação do professor Carlos Alberto 30 

Kamienski como coordenador do projeto de pesquisa “AltoStratus: Soluções de 31 

Middleware para Composição, Execução e Gerenciamento de Serviços em 32 

Nuvens Híbridas e Heterogêneas”. O professor Valdecir Marvulle esclareceu 33 
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que já havia aprovado este projeto ad referendum. O professor Carlos Alberto 1 

Kamienski relatou este item e esclareceu as dúvidas dos conselheiros. Após 2 

deliberação, este item foi aprovado por unanimidade. A secretária Patrícia Dias 3 

dos Santos relatou os três próximos itens que se tratavam das atas das três 4 

reuniões anteriores, as quais foram previamente enviadas aos Conselheiros 5 

para que os mesmos sugerissem alterações. Os professores Márcio Fabiano 6 

da Silva e Ilma Aparecida Marques Silva sugeriram alterações, as quais foram 7 

enviadas juntamente com a pauta dessa reunião. Ata da 11ª sessão ordinária 8 

de 2010, realizada em 08 de dezembro de 2010. Item suspenso depois de 9 

pedido de alteração feito pelo professor Igor Leite Freire, que solicitou que 10 

constasse da pauta a sua renúncia bem como a do professor Márcio Fabiano 11 

da Silva da Comissão para o estudo do plano diretor e regimento do CMCC. 12 

Ata da 10ª sessão ordinária de 2010, realizada em 10 de novembro de 2010. 13 

Aprovada por unanimidade com as alterações previamente sugeridas. Ata da 14 

1ª sessão ordinária de 2011, realizada em 09 de fevereiro de 2011. Aprovada 15 

por unanimidade com as alterações previamente sugeridas. Demandas de 16 

Investimento para 2011. Item relatado pela administradora Quélita Lidaiana 17 

Souza que informou que em onze de março foi liberado o orçamento para o 18 

exercício do ano de dois mil e onze. Ela informou que entrou com contato com 19 

as coordenações dos cursos do CMCC, os quais sugeriram as seguintes as 20 

seguintes demandas de investimento: área de Computação – quinhentos e 21 

quarenta e sete mil reais; área de Cognição – oitocentos e quatro mil, duzentos 22 

e setenta reais; área de Matemática – setenta e dois mil, duzentos e dois reais 23 

e quarenta e cinco reais. A demanda para orçamento para o CMCC foi de 24 

setenta e seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinqüenta e cinco centavos. 25 

Após pequena discussão e resposta por parte da administradora Quélita 26 

Lidaiana Souza aos questionamentos do professor Guiou Kobayashi, que 27 

solicitou a palavra ao Conselho, passou-se para o próximo item da pauta. 28 

Colocadas em votação as demandas apresentadas. Aprovadas por 29 

unanimidade. Sugestão de Organograma do CMCC. O professor Valdecir 30 

Marvulle esclareceu que o organograma foi elaborado a fim de atender 31 

solicitação da Reitoria para os três Centros. O item foi relatado pela 32 

administradora Quélita Lidaiana Souza, que explicou como foi elaborado o 33 
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organograma e esclareceu dúvidas dos Conselheiros. Um dos pontos 1 

levantados é que não foi definido a quem os coordenadores de curso estarão 2 

vinculados, por isso, eles constam tanto do organograma elaborado pelos 3 

Centros quanto do organograma elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação 4 

(Prograd). O professor Valdecir Marvulle esclareceu que a tendência é de que 5 

eles fiquem vinculados à Prograd, mas que isso será decidido pela Reitoria. 6 

Após pequena discussão e levantamento de sugestões ficou decidido que a 7 

Chefa da Divisão Administrativa e a Chefa da Divisão Acadêmica do Centro 8 

farão as modificações sugeridas pelos Conselheiros no organograma. Após 9 

isso, o organograma deverá ser novamente submetido à aprovação do 10 

Conselho. Critérios para alocação de licenças de software conforme CI NTI 11 

034-2011. Item suspenso. Por solicitação do professor Valdecir Marvulle será 12 

feito um levantamento junto aos docentes do Centro dos tipos de demanda de 13 

licenças dos softwares, verificando quantos docentes desejam que sejam 14 

instaladas em seus microcomputadores as licenças definitivas e quantos 15 

docentes desejam as licenças flutuantes que poderão ser utilizadas através do 16 

acesso à rede da Universidade. Manual de Procedimentos da Secretaria. Item 17 

relatado pela servidora Cristiane Castellani Chagas dos Santos, que 18 

apresentou o manual elaborado pelas servidoras da Secretaria do Centro, o 19 

qual contém todos os procedimentos, prazos e formulários adotados. Após 20 

pequena discussão e sugestões de alterações por parte dos Conselheiros, 21 

colocou-se o item em votação. Aprovado por unanimidade com alterações. 22 

Reestruturação da Comissão para o estudo do Plano Diretor e Regimento do 23 

CMCC. O professor Valdecir Marvulle relatou que havia sido nomeada uma 24 

Comissão no ano anterior, formada pelos professores Igor Leite Freire, 25 

Cristiane Otero Reis Salum, Márcio Fabiano da Silva, Rodney Carlos 26 

Bassanezi e Luis Paulo Barbour Scott, sob a presidência do último. A 27 

Comissão apresentou alguns resultados ao longo do ano, não tendo finalizado 28 

seus trabalhos. Ele informou que foi procurado pelo professor Igor Leite Freire 29 

que renunciou a sua posição como membro da Comissão em dezembro do ano 30 

de dois mil e dez, o qual lhe apresentou a proposta de reestruturar a Comissão, 31 

mas reaproveitar as propostas que já haviam sido apresentadas anteriormente 32 

como as regras de afastamento para realização de pós-doutorado e as regras 33 
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de distribuição de carga didática, que embora ainda não tenham sido 1 

apresentadas, estão em fase de teste antes de serem apresentadas para o 2 

Conselho. Ele pediu que o professor Igor Leite Freire apresentasse a proposta 3 

que lhe havia feito anteriormente. Respondendo a um questionamento do 4 

professor Yossi Zana, o professor Valdecir Marvulle informou que como cada 5 

membro da Comissão anterior tinha uma atribuição, estes foram apresentando 6 

a atribuição que lhe cabia ao longo do ano ao Conselho e por isso, não foi 7 

apresentada uma proposta final. O professor Igor Leite Freire lembrou que na 8 

reunião ordinária de dezembro do ano de dois e mil e dez, ele e o professor 9 

Márcio Fabiano da Silva pediram desligamento das suas posições como 10 

membros da Comissão. Ele relatou que a Comissão nunca foi convocada para 11 

discutir nenhuma proposta, enquanto esteve vigente. Segundo seu relato, em 12 

conversa com o professor Rodney Carlos Bassanezi, o mesmo também 13 

manifestou interesse em se desligar da Comissão. O professor Igor Leite Freire 14 

explicou que sua proposta de reestruturação da Comissão baseia-se também 15 

no fato de que várias propostas que deveriam ter sido apresentadas pela 16 

mesma já foram discutidas e até mesmo implementadas pelo Conselho de 17 

Centro. Segundo a sua opinião, ele não vê sentido que dois anos depois seja 18 

apresentada uma proposta de apresentação de Plano Diretor. Ele também 19 

esclareceu que não vê nenhum problema em que membros da Comissão 20 

anterior se candidatem para fazer parte da nova Comissão, mas que para criar 21 

uma nova Comissão é necessária a destituição da anterior tornando sem efeito 22 

a portaria que a nomeou. O professor Igor Leite Freire apresentou então dois 23 

encaminhamentos: destituir a Comissão anterior e em seguida a isso designar 24 

uma nova Comissão composta por pessoas com mais experiência para que 25 

estas possam elaborar a proposta do Regimento. O professor Igor Leite Freire 26 

propôs os nomes dos professores Antonio Cândido Faleiros, Francisco de 27 

Assis Zampirolli, Fabiana Soares Santana e Ruth Ferreira Santos Galduroz. O 28 

professor Valdecir Marvulle complementou a sua fala e sugeriu o nome do 29 

professor Armando Caputi. O professor Igor Leite Freire também sugeriu os 30 

nomes das técnicas-administrativas Quelita Lidaiana de Souza e Patrícia Dias 31 

dos Santos. Após pequena discussão, o professor Valdecir Marvulle sugeriu 32 

que a nova Comissão terá um prazo de sessenta dias para apresentar uma 33 
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proposta inicial, fazer um levantamento de todas as resoluções já aprovadas 1 

pelo Conselho de Centro e verificar aquelas que são mais convenientes de 2 

serem adicionadas ao Regimento, fazer um levantamento das propostas já 3 

feitas pela Comissão anterior e incluir assuntos que nunca foram discutidos 4 

pelo Conselho de Centro, mas que a Comissão considerar convenientes. O 5 

professor Valdecir Marvulle colocou em votação a proposta que destitui a 6 

Comissão nomeada pela portaria dez de nove de setembro de dois mil e nove 7 

que perderá efeito. Aprovada por unanimidade. O professor Valdecir Marvulle 8 

colocou em votação as propostas de uma nova Comissão formada por cinco ou 9 

seis docentes e dois técnico-administrativos. Colocado em votação. Aprovada 10 

por unanimidade a formação de uma nova Comissão composta por seis 11 

docentes e dois técnicos-administrativos. Foi decidido que a Comissão terá o 12 

prazo de sessenta dias para apresentação de uma proposta de Regimento 13 

preliminar e será composta pelos seguintes membros: representando a área de 14 

Matemática os professores Antonio Cândido Faleiros e Armando Caputi; 15 

representando a área de Cognição as professoras Cristiane Otero Reis Salum 16 

e Ruth Ferreira Santos Galduróz; representando a área de Computação serão 17 

consultadas as professoras Maria das Graças Bruno Marietto e Itana 18 

Stiubiener, caso elas não tenham disponibilidade, a área será representada 19 

pelos professores Francisco de Assis Zampirolli e Fabiana Soares Santana; 20 

representando os técnicos-administrativos as servidoras Quelita Lidaiana de 21 

Souza e Patrícia Dias dos Santos. O professor Antonio Cândido Faleiros 22 

presidirá esta Comissão. Proposta de Recomposição do Conselho do CMCC, 23 

Parecer da Comissão para estudo e apresentação de uma proposta de regras 24 

relativas à dispensa de atribuição didática para os docentes do CMCC 25 

ocupantes de cargos e Cobrança de prazos e acompanhamento, junto ao NTI e 26 

à Prefeitura Universitária, da instalação e correto funcionamento dos sistemas 27 

de telefonia e internet no Bloco A. Esses assuntos serão discutidos em reunião 28 

extraordinária a ser realizada no dia treze de abril de dois mil e onze. Nada 29 

havendo mais para tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 30 

encerrou a sessão às dezessete horas e catorze minutos, da qual, para 31 

constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei 32 

a presente Ata. 33 
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Patrícia Dias dos Santos 
Secretária Executiva do Conselho do Centro de Matemática, Computação e 

Cognição 


