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ATA Nº 06/2011 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, no horário 1 

das dezesseis horas e catorze minutos, na sala 305, 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 

segunda reunião extraordinária do Conselho do Centro de Matemática, 5 

Computação e Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada 6 

e presidida pelo professor Valdecir Marvulle, presidente do Conselho, com a 7 

presença do vice-diretor pro tempore deste Centro o professor Edson Pinheiro 8 

Pimentel, do professor Yossi Zana, do professor Cristian Favio Coletti, do 9 

professor Francisco de Assis Zampirolli, do professor Eduardo Gueron, do 10 

professor Gustavo Sousa Pavani, do professor Igor Leite Freire, do professor 11 

Edson Ryoji Okamoto Iwaki, do professor Márcio Fabiano da Silva, do 12 

professor Raphael Yokoingawa de Camargo, do professor Rodney Carlos 13 

Bassanezi, do professor Roldão da Rocha Júnior, representantes dos 14 

servidores docentes deste Centro; do representante dos discentes de 15 

graduação o discente Filipe Biason Mussini. Ausência justificada da 16 

representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora 17 

Elaine Konno Rocha; do professor Daniel Zanetti de Florio e do seu suplente o 18 

professor Humberto Nayouki Yoshimura, representantes docentes do Centro de 19 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Ausência 20 

injustificada da professora Cristiane Otero Reis Salum e do seu suplente o 21 

professor Yossi Zana, da professora Ilma Aparecida Marques Silva e da 22 

suplente a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, representantes dos 23 

servidores docentes deste Centro; da representante dos servidores técnico-24 

administrativos deste Centro a servidora Quélita Lidaiana Souza, do professor 25 

Daniel Carneiro Carrettiero e do seu suplente Renato Rodrigues Kinouchi, 26 

representantes docentes do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 27 

do discente de graduação Tadeu Hayashida e do seu suplente Rogério Teixeira 28 

Calvacante, representantes dos discentes de graduação. Como não houve 29 

informes, passou-se para a discussão do item único de pauta: Vagas 30 

excedentes para Concurso no CMCC. Item relatado pelo professor Valdecir 31 

Marvulle. O professor Valdecir Marvulle informou o pedido da Coordenação do 32 
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curso de Neurociência de que seja feita a nomeação da professora Raquel 1 

Vecchio Fornari, segunda colocada no concurso da área de Cognição. Após 2 

isso se passou para a discussão dos editais das áreas de Matemática e 3 

Computação. Após deliberação, o Conselho aprovou: a nomeação da 4 

professora Raquel Vecchio Fornari, segunda colocada no concurso da área de 5 

Cognição, subárea de Neurofarmacologia, que foi solicitada pela coordenação 6 

do curso de Neurociência; o edital da área de Matemática, bem como a divisão 7 

das vagas segundo as seguintes subáreas: duas vagas para subárea de 8 

Ensino de Matemática, duas vagas para a subárea de Matemática Pura, duas 9 

vagas para a subárea de Matemática Aplicada e o edital da área de Ciência da 10 

Computação, bem como três vagas para a área. Nada havendo mais para 11 

tratar, o presidente encerrou a sessão às quinze horas e catorze minutos, da 12 

qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste 13 

Centro, lavrei a presente Ata. 14 
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