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Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, no horário das 1 

quatorze horas e vinte e dois minutos, na sala 308, na segunda torre do Bloco 2 

A da 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 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-diretor pro tempore deste Centro o professor Edson Pinheiro Pimentel, 8 

com a presença do professor Yossi Zana, do professor Eduardo Gueron, do 9 

professor Francisco de Assis Zampirolli, do professor do professor Gustavo 10 

Sousa Pavani e do seu suplente o professor Ercílio Carvalho da Silva, do 11 

professor Igor Leite Freire, da professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani e do 12 

professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki, representantes dos servidores docentes 13 

deste Centro; do professor Humberto Nayouki Yoshimura, representante 14 

docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 15 

(CECS); da servidora Quélita Lidaiana Souza, representante dos servidores 16 

técnico-administrativos deste Centro; do discente de graduação Tadeu 17 

Hayashida, representante dos discentes de graduação. Ausência justificada da 18 

representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora 19 

Elaine Konno Rocha; do professor Daniel Carneiro Carrettiero e do seu 20 

suplente o professor Renato Rodrigues Kinouchi, representantes docentes do 21 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); do professor Márcio Fabiano 22 

da Silva e do seu suplente o professor Tiago Pereira da Silva, representantes 23 

dos servidores docentes deste Centro. Ausência injustificada do professor 24 

Cristian Favio Coletti e do seu suplente o professor Jerônimo Cordoni Pelegrini, 25 

do professor Raphael Yokoingawa de Camargo e do seu suplente o professor 26 

Luiz Carlos da Silva Rozante, professor Rodney Carlos Bassanezi e do seu 27 

suplente o professor Edson Alex Arrazola Iriarte, do professor Roldão da Rocha 28 

Júnior e da sua suplente a professora Zhanna Gennedyevna Kuznetsova, 29 

representantes dos servidores docentes deste Centro; do discente de 30 
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graduação Filipe Biason Mussini, representante dos discentes de graduação. 1 

Iniciaram-se os informes: o professor Edson Pinheiro Pimentel informou que o 2 

Valdecir Marvulle não pôde presidir a reunião do Conselho devido à sua 3 

participação em uma reunião de Dirigentes. A servidora Quélita Lidaiana Souza 4 

informou que a verba de custeio para diárias e passagens aumentou para vinte 5 

mil reais. O professor Edson Pinheiro Pimentel informou que os da pauta 6 

Avaliação e aprovação do regulamento do uso do Laboratório de práticas de 7 

Ensino de Matemática e Cognição e Avaliação e aprovação contratação de um 8 

técnico em assuntos educacionais em ensino de matemática foram retirados a 9 

pedido da relatora, a professora Virginia Cardia Cardoso, pois segundo sua 10 

justificativa os mesmos não eram da competência deste Conselho, mas sim da 11 

Coordenação dos Laboratórios de Informática. Não havendo mais nenhum 12 

informe iniciou-se a discussão sobre os assuntos constantes da pauta desta 13 

reunião. O professor Edson Pinheiro Pimentel solicitou que seja incluído em 14 

pauta o parecer da Comissão que analisou o pedido de redistribuição do 15 

professor Hiraldo Serra e a Proposta de Recomposição do Conselho do CMCC. 16 

O professor Edson Pinheiro Pimentel informou sobre sugestão feita pelo 17 

professor Valdecir Marvulle de que a discussão sobre a Proposta de 18 

Recomposição do Conselho do CMCC seja discutida na sessão ordinária do 19 

Conselho a ser realizada em junho. Houve uma pequena discussão sobre a 20 

proposta do professor Eduardo Gueron para que seja realizada uma 21 

Assembléia com todos os docentes do Centro. Foi acatada a sugestão do 22 

professor Edson Pinheiro Pimentel de que a discussão seja retomada na 23 

reunião ordinária de junho. A sugestão foi acatada pelo Conselho. Passou-se 24 

então para o primeiro assunto da pauta: Atribuição didática do segundo e 25 

terceiro quadrimestres de dois mil e onze. O Professor Edson Pinheiro Pimentel 26 

explicou aos Conselheiros como foi feita a distribuição de créditos por Centro 27 

na atribuição didática do primeiro e segundo quadrimestres de dois mil e onze 28 

e a projeção de como será a distribuição de créditos remanescentes para o 29 

terceiro quadrimestre de dois mil e onze. O professor Edson Pinheiro Pimentel 30 

manifestou a sua preocupação sobre a quantidade de créditos a ser ofertada 31 

para o terceiro quadrimestre e solicitou que os Conselheiros reflitam sobre que 32 

ações podem ser tomadas, uma vez que o professor Valdecir Marvulle assumiu 33 
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o compromisso de que nenhum docente do Centro irá assumir mais do que 1 

vinte créditos para o ano de dois mil e onze. Após pequena discussão sobre o 2 

assunto passou-se para o próximo item da pauta: Relatório final de estágio 3 

probatório do professor Plínio Zornoff Táboas. Colocado em votação. Aprovado 4 

por unanimidade. Passou-se então para o próximo item da pauta: Parecer da 5 

Comissão que analisou o pedido de redistribuição do professor Hiraldo Serra. A 6 

secretária Patrícia Dias dos Santos informou que o parecer só foi entregue 7 

após ela ter enviado a pauta da reunião, mas que como o prazo de sessenta 8 

dias para apresentação do parecer já havia finalizado e ela recebia constantes 9 

pedidos por parte da Pró-Reitoria de Graduação a respeito da resposta ao 10 

pedido do professor Hiraldo Serra, considerou por bem pedir ao professor 11 

Edson Pinheiro Pimentel a inclusão extraordinária do item na pauta. Houve 12 

pequena discussão entre os Conselheiros sobre a inclusão extraordinária de 13 

itens na pauta e a inversão do item de pautas. O Conselho reafirmou então que 14 

as normas estabelecidas na Resolução Um do Conselho de Centro que tratam 15 

dos pedidos de redistribuição devem ser respeitadas e que em caso de 16 

questionamentos da Pró-Reitoria de Graduação, os mesmos devem ser 17 

encaminhados ao Conselho de Centro e não à Secretaria. O professor 18 

Francisco de Assis Zampirolli, que integrava a Comissão que analisou o pedido 19 

de redistribuição esclareceu os motivos de a Comissão dar um parecer 20 

negativo. O item foi retirado de pauta depois de pedido dos Conselheiros que 21 

não se sentiram confortáveis em votar sem ter tido acesso anterior ao anexo e 22 

será submetido na próxima reunião do Conselho. Nada havendo mais para 23 

tratar, o vice-presidente agradeceu encerrou a sessão às quinze horas e trinta 24 

e quatro minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 25 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 26 
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