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

e trinta e cinco minutos, no auditório 201, no Bloco A da Universidade Federal do ABC 2 

- UFABC, situada à Avenida dos Estados número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo 3 

André, São Paulo, realizou-se a sexta reunião ordinária do Conselho do Centro de 4 

Matemática, Computação e Cognição - CMCC desta Universidade, previamente 5 

convocada e presidida pelo presidente deste Conselho o professor Valdecir Marvulle, 6 

com a presença do vice-diretor deste Centro o professor Edson Pinheiro Pimentel, da 7 

professora Cristiane Otero Reis Salum, do professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de 8 

Oliveira, do professor Francisco de Assis Zampirolli, do professor Gustavo Sousa 9 

Pavani, do professor Igor Leite Freire e do seu suplente o professor João Paulo Gois, 10 

da professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, do professor Marcelo Zanchetta do 11 

Nascimento, do professor Márcio Fabiano da Silva, do professor Raphael Yokoingawa 12 

de Camargo, do professor Roldão da Rocha Júnior, representantes dos servidores 13 

docentes deste Centro; do professor Daniel Carneiro Carrettiero, representante 14 

docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); da representante dos 15 

servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Elaine Konno Rocha; do 16 

representante dos discentes de graduação o discente Filipe Biason Mussini. Ausência 17 

injustificada da representante dos servidores técnico-administrativos deste Centro a 18 

servidora Quélita Lidaiana Souza; do representante dos discentes de graduação o 19 

discente Tadeu Hayashida e do seu suplente o discente Rogério Teixeira Calvacante; 20 

dos representantes dos servidores docentes deste Centro o professor Cristian Favio 21 

Coletti e o seu suplente o professor Jerônimo Cordoni Pelegrini, o professor Rodney 22 

Carlos Bassanezi e o seu suplente o professor Edson Alex Arrazola Iriarte. Não houve 23 

nenhum informe. O professor Valdecir Marvulle iniciou a reunião compartilhando a sua 24 

preocupação sobre a atribuição didática para o terceiro quadrimestre de dois mil e 25 

onze, em que se verificou que o limite de vinte créditos por docente ao ano deve ser 26 

ultrapassado este ano. O professor Valdecir Marvulle justificou que não foi enviado 27 

nenhum anexo porque a sua intenção era discutir o problema da atribuição didática e 28 

que ele encaminhará a proposta decidida pelo Conselho de Centro na reunião de 29 

dirigentes que tratará do assunto. Ele informou sobre a proposta do professor Yossi 30 

Zana de que o ideal é que cada docente ministre dezesseis créditos por ano, sendo 31 

que excepcionalmente em um momento de crise como o atual, o número de créditos 32 

máximo possa chegar a vinte créditos por ano. Ele solicitou então que o Conselho 33 

refletisse sobre o problema e o auxiliasse de forma a tomar uma posição, pois ele 34 
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como diretor não gostaria de onerar os docentes do CMCC fazendo com que os 1 

mesmos assumissem mais do que vinte créditos ao ano, sendo que o ideal seriam 2 

dezesseis créditos. O professor Valdecir Marvulle informou que segundo previsões da 3 

Secretaria Geral há possibilidade de que em vinte de setembro sejam contratados 4 

alguns dos docentes aprovados dos concursos em aberto. O professor Igor Leite 5 

Freire pediu a palavra e relatou que em sua opinião dificilmente os docentes serão 6 

contratados antes de outubro e recomendou que o Conselho já trabalhasse com a 7 

possibilidade de que haverá este grande aumento de créditos para o terceiro 8 

quadrimestre. O professor Valdecir Marvulle relatou que já havia algum tempo que ele 9 

estava manifestando a sua preocupação de que este limite fosse ultrapassado, dentre 10 

outros fatores, pelo que ele considerava um mau planejamento de oferecimento de 11 

disciplinas e turmas. Após pequena discussão sobre o fato dos alunos poderem optar 12 

por um número ilimitado de créditos, o que acarreta problemas como venda de vagas 13 

em disciplina e altos índices de trancamento de matrícula. A professora Cristiane 14 

Otero Reis Salum propôs que seja encaminhada para a Pró-Reitoria de Graduação e 15 

para a Reitoria uma proposta de contenção de créditos, bem como aumento do 16 

número de docentes e estabelecimento de teto máximo de vinte créditos. O professor 17 

Valdecir respondeu que já foram encaminhadas diversas propostas para Pró-Reitoria 18 

de Graduação, as quais não foram acatadas e citou diversos exemplos. O professor 19 

Valdecir Marvulle informou que fará uma campanha maciça para que os docentes 20 

antecipem os créditos do primeiro quadrimestre de dois e doze, mas que não acredita 21 

que isso será suficiente para atender a demanda da atribuição didática. Após isso o 22 

professor Valdecir Marvulle encerrou a pauta da reunião para receber a visita do 23 

Magnífico Reitor Hélio Waldman e do Pró-Reitor de Graduação, professor Derval dos 24 

Santos Rosa, os quais responderam às perguntas formuladas pelos Conselheiros. 25 

Nada havendo mais para tratar, o presidente agradeceu ao Magnífico Reitor e ao Pró-26 

Reitor de Graduação pela generosidade em vir até o Conselho de Centro para dialogar 27 

com a Comunidade e encerrou a sessão às dezessete horas e cinco minutos, da qual, 28 

para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a 29 

presente Ata. 30 
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