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Aos treze dias do mês de julho 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 extraordinária do Conselho do Centro de Matemática, 5 

Computação e Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada 6 

e presidida pelo presidente deste Conselho o professor Valdecir Marvulle, com 7 

a presença da professora Cristiane Otero Reis Salum, do professor Jerônimo 8 

Cordoni Pelegrini, do professor Eduardo Gueron, do professor Francisco de 9 

Assis Zampirolli, do professor Ercílio Carvalho da Silva, do professor Igor Leite 10 

Freire e do seu suplente o professor João Paulo Gois, do professor Marcelo 11 

Zanchetta do Nascimento, da professora Ilma Aparecida Marques Silva, do 12 

professor Márcio Fabiano da Silva, do professor Rodney Carlos Bassanezi, da 13 

professora Zhanna Gennedyevna Kuznetsova, representantes dos servidores 14 

docentes deste Centro; do professor Daniel Carneiro Carrettiero, representante 15 

docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); do professor 16 

Humberto Nayouki Yoshimura, representante docente do Centro de 17 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); das 18 

representantes dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora 19 

Cristiane Castellani Chagas dos Santos e a servidora Quélita Lidaiana Souza. 20 

Ausência injustificada dos representantes dos servidores docentes deste 21 

Centro o professor Raphael Yokoingawa de Camargo e do seu suplente o 22 

professor Luiz Carlos da Silva Rozante; dos representantes dos discentes de 23 

graduação o discente Tadeu Hayashida e do seu suplente o discente Rogério 24 

Teixeira Calvacante, o discente Filipe Biason Mussini e do seu suplente o 25 

discente Carlos Eduardo Madureira Trufen. Iniciaram-se os informes. O 26 

professor Valdecir Marvulle informou que a Comissão de Dirigentes que estava 27 

analisando o número de docentes por Centro encerrou seus trabalhos e 28 

explicou como foi decidido o número de docentes por Centro: foi analisado o 29 

planejamento para o oferecimento das disciplinas, em que foram somados os 30 
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créditos das disciplinas livres, de opção limitada e obrigatórias considerando 1 

diversos cenários de forma a prever o número de docentes por Centro. 2 

Segundo o professor Valdecir Marvulle, após discussão entre os Dirigentes, 3 

chegaram-se aos números finais de cento e cinqüenta docentes para o Centro 4 

de Matemática, Computação e Cognição; duzentos e dez docentes para o 5 

Centro de Ciências Naturais e Humanas e trezentos e quarenta para o Centro 6 

de Engenharia e Ciências Sociais. Posteriormente será assunto de pauta nesse 7 

Conselho de Centro a redistribuição dessas cento e cinqüenta vagas entre as 8 

três grandes áreas do Centro. O professor Valdecir Marvulle informou sobre 9 

reunião de Dirigentes em que foi discutida a carga didática para o terceiro 10 

quadrimestre do ano de dois mil e onze, em que o Magnífico Reitor apresentou 11 

um histórico dos últimos dois anos e justificou que está ocorrendo uma 12 

demanda maior de créditos porque os discentes de graduação estão chegando 13 

um estado estacionário, o que está provocando um aumento da demanda de 14 

créditos, porém, número de docentes não está aumentando na mesma 15 

proporção. Segundo o professor Valdecir Marvulle, de acordo com estudos 16 

apresentados pela Reitoria, a média de créditos a partir do ano de dois mil e 17 

doze tende a diminuir e assim que todas as contratações de docentes forem 18 

realizadas a tendência é que a média de créditos por docente seja de quinze 19 

vírgula oito créditos. A professora Ilma Aparecida Marques informou que 20 

diversos docentes ainda não haviam enviado seus pareceres referentes aos 21 

editais de Iniciação Científica apesar dela ter contatado os mesmos. Segundo a 22 

professora Ilma Aparecida Marques, os docentes que não enviarem os seus 23 

pareceres deverão ser desligados do Programa. O professor Valdecir Marvulle 24 

leu carta encaminhada pelo professor Antônio Sérgio Munhoz em que o mesmo 25 

solicita ao Conselho autorização para alterar o seu regime de trabalho de 26 

Dedicação Exclusiva para regime de quarenta horas semanais, pois foi 27 

aprovado em outro concurso público. A pedido do professor Valdecir Marvulle e 28 

com a anuência do Conselho o pedido foi colocado como assunto de pauta. 29 

Não havendo mais nenhum informe o Assessor de Relações Internacionais, 30 

professor Eduardo Gueron, pediu a palavra e fez uma apresentação sobre 31 

Acordos Internacionais e respondeu às dúvidas dos Conselheiros. Após isso se 32 

iniciou a discussão sobre o primeiro assunto constante da pauta: Ata da 33 
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reunião da segunda sessão ordinária do ConCen realizada no dia dezesseis de 1 

março de dois mil e onze e Ata da reunião da terceira sessão ordinária do 2 

ConCen realizada no dia seis de abril de dois mil e onze. Itens relatados pela 3 

secretária Patrícia Dias dos Santos, que informou que não houve nenhum 4 

pedido de alteração e nem correção. As atas foram colocadas em votação e 5 

aprovadas por unanimidade. Passou para o próximo item: Proposta de 6 

resolução que regulamenta as normas de atribuição didática para o CMCC. 7 

Antes do professor Francisco de Assis Zampirolli iniciar a relatoria do assunto, 8 

o professor Valdecir Marvulle pediu a palavra e informou que serão discutidos 9 

dois problemas distintos: o primeiro a alocação para o ano de dois mil e onze e 10 

o segundo como será feita a alocação daqui em diante pelas regras que serão 11 

apresentadas pelo professor Francisco de Assis Zampirolli. O professor 12 

Francisco de Assis Zampirolli apresentou o documento já com as alterações 13 

sugeridas na reunião de seis de junho de dois mil e onze. O professor Márcio 14 

Fabiano da Silva esclareceu que as inscrições em azul são perguntas que em 15 

relação ao documento. O professor Igor Leite Freire sugeriu que como as 16 

normas serão baseadas no sistema MUSICA, o documento não deveria 17 

contemplar alocação didática para disciplinas de extensão e pós-graduação. O 18 

professor Francisco de Assis Zampirolli respondeu que o documento não 19 

dependerá do MUSICA, pois as informações poderão ser organizadas até em 20 

uma planilha. O professor Márcio Fabiano da Silva sugeriu que sejam criados 21 

critérios de pontuação caso a primeira opção do docente não seja 22 

contemplada. O professor Francisco de Assis Zampirolli respondeu que em 23 

versão anterior do documento estava previsto este caso. O professor Márcio 24 

Fabiano da Silva apontou para um problema de implementação no documento, 25 

pois a alocação de horário é feita pelo coordenador de disciplina, o MUSICA 26 

não permite escolha de horário e nem que sejam escolhidas duas disciplinas 27 

no mesmo horário. O professor Valdecir Marvulle manifestou o seu desejo de 28 

que o documento seja amadurecido e discutido na próxima reunião, ao que o 29 

professor Francisco de Assis Zampirolli discordou. A professora Zhanna 30 

Gennedyevna Kuznetsova pediu a palavra e destacou que não gosta de lista 31 

de prioridades, ao que o professor Valdecir Marvulle respondeu que docentes 32 

que ministrarem aulas aos sábados e durante a noite, têm uma pontuação 33 
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maior e no próximo trimestre terá uma posição melhor na lista de prioridades. 1 

Ela sugeriu que quando o docente ministre uma disciplina que não estava 2 

dentre as suas primeiras opções, ele receba uma pontuação maior por isso 3 

também. O professor Francisco de Assis Zampirolli sugeriu que sejam 4 

colocados pesos em cada opção de forma que toda vez que um docente não 5 

seja contemplado em suas primeiras opções receba uma pontuação maior. A 6 

professora Cristiane Otero Reis Salum esclareceu que tem preocupações em 7 

relação a disciplinas que não são coordenadas pelos docentes do CMCC, o 8 

que pode acarretar que as escolhas do docente não sejam contempladas. O 9 

professor Ercílio Carvalho da Silva destacou que as regras foram criadas a 10 

partir das disciplinas que já foram ministradas, o que fez com que os 11 

pormenores levantados não fossem considerados. O professor Valdecir 12 

Marvulle sugeriu que essas regras sejam consideradas preferencialmente em 13 

disciplinas do CMCC e nas demais na medida do possível. O professor 14 

Jerônimo Cordoni Pellegrini pediu a palavra e sugeriu que seja previsto de que 15 

caso as regras não tenham o resultado esperado, que seja possível reverter o 16 

processo. O professor Igor Leite Freire sugeriu que seja aprovado o documento 17 

já condicionado de que ele terá um período de testes no próximo quadrimestre 18 

e que após isso será feita uma análise entre os responsáveis de forma a 19 

identificar e sanar os possíveis problemas e aprovar a sua versão final a seguir. 20 

O professor Igor Leite Freire sugeriu que sejam retiradas todas as menções à 21 

Comissão Permanente de Pessoal Docente, que estes critérios só se aplicam a 22 

disciplinas de graduação e que não seja utilizado o MUSICA para recolha dos 23 

dados e que sejam atribuídos pesos para cada disciplina escolhida em ordem 24 

crescente. O professor Valdecir Marvulle propôs o encaminhamento da 25 

proposta em três etapas. A primeira etapa é se resolução será aprovada nesta 26 

reunião deverá ser colocada em votação nesta reunião ou se deverá ser 27 

submetido na próxima reunião do Conselho. Colocado em votação. A proposta 28 

de aprovação nesta reunião foi aprovada por seis votos a quatro. A segunda 29 

etapa é se a resolução será aprovada com as propostas sugeridas pelo 30 

professor Igor Leite ou se será aprovada em sua versão original. Colocado em 31 

votação. A proposta de aprovação com as propostas sugeridas pelo professor 32 

Igor Leite foi aprovada com nove votos, tendo duas abstenções. A terceira 33 
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proposta é se a resolução entrará em vigor imediatamente ou se será dado um 1 

prazo para que entre em vigor. Colocado em votação. A proposta de que será 2 

dado um prazo para implementação foi aprovada por nove votos, tendo uma 3 

abstenção. A última proposta é que a resolução seja implementada em fase de 4 

testes no primeiro quadrimestre de dois mil e doze e passará a vigorar a partir 5 

do segundo quadrimestre de dois mil e doze, com a condição de sejam feitas 6 

simulações em conjunto com os coordenadores de curso. Aprovada por 7 

unanimidade. O professor Igor Leite Freire solicitou que a simulação utilize 8 

dados dos últimos dois anos. Alocação didática do CMCC para o terceiro 9 

quadrimestre de dois mil e onze. Foi aprovado por unanimidade que o 10 

professor Valdecir Marvulle irá manter o planejamento anterior de alocar vinte 11 

créditos ao ano por docente e que serão respeitados os pedidos de dispensa 12 

de carga didática. Planejamento do número de docentes para o CMCC. 13 

Retirado de pauta a pedido do professor Valdecir Marvulle. Solicitação de 14 

prorrogação de 60 dias para apresentação da proposta da Comissão de 15 

Regimento do CMCC. Aprovada por unanimidade. Ad referendum de formação 16 

de comissão para analisar pedido de redistribuição da professora Regina 17 

Helena de Oliveira Lino Franchi. Aprovada por unanimidade. Solicitação do 18 

professor Antônio Sérgio Munhoz em que o mesmo solicita ao Conselho 19 

autorização para alterar o seu regime de trabalho de Dedicação Exclusiva para 20 

quarenta horas semanais. O Conselho tomou ciência do pedido e recomendou 21 

que o mesmo fosse encaminhado ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 22 

Extensão e ao Conselho Universitário. Nada havendo mais para tratar, o 23 

presidente encerrou a sessão às dezesseis horas e quarenta e dois minutos, 24 

da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste 25 

Centro, lavrei a presente Ata. 26 

 27 
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