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Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e doze, no horário das 1 

quatorze horas e vinte e três minutos, na sala duzentos e nove, no 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 

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

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

pelo presidente deste Conselho o professor Valdecir Marvulle. Estiveram 7 

presentes: o professor André Guilherme Ribeiro Balan, a professora Maria 8 

Teresa Carthery, o professor Igor Leite Freire, o professor Norberto Aníbal 9 

Maidana, o professor Vladislav Kupriyanov, o professor Roldão da Rocha 10 

Júnior, o professor Luis Paulo Barbour Scott, o professor Alessandro Jacques 11 

Ribeiro, o professor Antonio Cândido Faleiros, a professora Ana Carolina 12 

Lorena, representantes dos servidores docentes deste Centro; os 13 

representantes dos servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora 14 

Elaine Konno Rocha e a servidora Quélita Lidaiana Souza; e o representante 15 

discente de graduação o discente Bruno Augusto Dota Marques. Ausências 16 

injustificadas da representante discente Natália de Almeida e de seu suplente o 17 

discente Bruno de Barros Mello Neves. Não houve informes. Passou-se então 18 

para a discussão dos itens constantes na pauta. Aprovação dos membros da 19 

banca de concurso da área de Ciência da Computação. Item relatado pelo 20 

professor Valdecir Marvulle. A lista de membros indicados pela Coordenação 21 

do curso de Ciência da Computação foi encaminhada anteriormente aos 22 

Conselheiros como anexo da pauta. Colocado em votação. Aprovado por 23 

unanimidade. Será sugerido à Coordenação que esta lista seja reduzida antes 24 

de enviá-la para a Comissão de Vagas, dado o grande número de membros 25 

sugeridos. Passou-se para o próximo item da pauta. Aprovação dos membros 26 

da banca de concurso da área de Matemática Pura. Item relatado pelo 27 

professor Valdecir Marvulle. A Coordenação do curso de Matemática sugeriu 28 

como titulares os nomes dos professores Carlos Henrique Grossi Ferreira 29 

(ICMC – USP), Lucas Catão de Freitas Ferreira (IMECC-UNICAMP), Maria do 30 

Carmo Carbinatto (ICMC – USP), Marco Antônio Teixeira (IMECC-UNICAMP) e 31 

Francisco César Polcino Milies (CMCC- UFABC); e como suplente o nome do 32 
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professor Dmitry Vasilevich (CMCC- UFABC). Colocado em votação. Os nomes 1 

sugeridos foram aprovados por unanimidade, juntamente com a inclusão do 2 

professor Vyacheslav Futorny (IME – USP). Passou-se então para o próximo 3 

item da pauta. Aprovação dos membros da banca de concurso da área de 4 

Matemática Aplicada. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. A 5 

Coordenação do curso de Matemática sugeriu como titulares os nomes dos 6 

professores Pedro José Catuogno (IMECC-UNICAMP), Paulo César Carrião 7 

(UFMG), José Luiz Boldrini (IMECC-UNICAMP) e Rafael Ribeiro Dias Vilela de 8 

Oliveira (CMCC – UFABC; e como suplente o nome do professor Eduardo 9 

Gueron (CMCC- UFABC). Colocado em votação. Os nomes foram aprovados 10 

por unanimidade, juntamente com a inclusão do professor Saulo Rabello Maciel 11 

de Barros (UFTPR) e Fábio Antônio Dorini (UFTPR). Passou-se então para o 12 

próximo item da pauta. Aprovação dos membros da banca de concurso da área 13 

de Ensino de Matemática. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. A 14 

Coordenação do curso de Matemática enviou previamente os nomes sugeridos 15 

para a Direção do Centro, os quais foram lidos pelo Presidente do Conselho, o 16 

professor Valdecir Marvulle. Colocado em votação. Os nomes foram aprovados 17 

por unanimidade. Passou-se então para o próximo item da pauta. Aprovação 18 

dos membros da banca interna para o processo seletivo de professores 19 

visitantes. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Foram feitas duas 20 

propostas: i. Bancas compostas por quatro membros e ii. Bancas compostas 21 

por seis membros. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade a 22 

primeira proposta em que a indicação de dois docentes para constituir banca 23 

interna do processo seletivo para professores visitantes das áreas de 24 

Computação, Matemática e Neurociência deverá ser feita pelos coordenadores 25 

de graduação e pós-graduação de cada área, num total de quatro docentes na 26 

banca, sendo dois indicados pela graduação e dois indicados pela pós-27 

graduação de cada curso. Passou-se então para o próximo item da pauta. 28 

Proposta Orçamentária 2012. Embora não tenha havido uma votação formal, 29 

foi aprovada a verba de custeio. Com relação à verba de investimento, à 30 

pedido do presidente do Conselho, professor Valdecir Marvulle, ficou decido 31 

que os demandantes de alguns equipamentos serão convocados pelo 32 

Conselho para prestar esclarecimentos sobre a necessidade da compra e local 33 
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de instalação destes equipamentos, portanto, a verba de investimento será 1 

votada na próxima reunião. Passou-se então para o próximo item da pauta. 2 

Minuta de Resolução para critérios de diárias e passagens. Após pequena 3 

discussão optou-se por retirar o item de pauta e formar uma Comissão que terá 4 

por atribuição, a partir da Minuta apresentada, criar regras para afastamentos 5 

com ônus de diárias, passagens ou inscrições para os servidores docentes e 6 

técnico-administrativos do Centro. Esta Comissão será formada pela servidora 7 

Josiane Belloni Metzner, pela servidora Quélita Lidaiana Souza, pelo professor 8 

Alessandro Jacques Ribeiro, pelo professor Igor Leite Freire, pelo professor 9 

Luis Paulo Barbour Scott e pela professora Maria Teresa Carthery, sob a 10 

coordenação da servidora Josiane Belloni Metzner. Passou-se então para o 11 

próximo item da pauta. Aprovação do ad referendum da nomeação da 12 

Comissão que irá analisar o pedido de redistribuição do professor Fabiano 13 

Gustavo Braga Brito. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Colocado 14 

em votação. Aprovado por unanimidade. Passou-se então para o próximo item 15 

da pauta. Parecer da Comissão sobre o pedido de redistribuição do professor 16 

Fabiano Gustavo Braga Brito. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle 17 

que após leitura do parecer da Comissão que se mostrou favorável ao pedido 18 

de redistribuição do Fabiano Gustavo Braga Brito colocou o item em votação. 19 

Aprovado por unanimidade. Passou-se então para o próximo item da pauta. 20 

Layout da sala que irá abrigar pesquisadores de pós-doutorado. Item relatado 21 

pelo professor Valdecir Marvulle. Colocado em votação. Aprovado por 22 

unanimidade. Passou-se então para o próximo item da pauta. Mensagem do 23 

Conselho de Centro a ser lida na próxima reunião do Consuni a respeito do 24 

veto da Reitoria às resoluções 03 e 04. Após pequena discussão sobre o 25 

conteúdo do documento, foi aprovado por unanimidade que o item sofrerá as 26 

modificações elencadas pelos Conselheiros, além de se tornar mais sucinto, e 27 

após isso será incluído na pauta da próxima sessão do Conselho Universitário. 28 

O vice-presidente do Conselho, professor Edson Pinheiro Pimentel, irá revisar 29 

o documento a fim de fazer essas modificações, em colaboração com o autor 30 

do mesmo, o professor Yossi Zana. Decidiu-se também que o texto completo 31 

não deverá ser enviado para o Conselho Universitário, mas que poderá ser 32 

impresso e distribuído dependendo do andamento da discussão do item. 33 
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Aprovação dos relatórios finais de estágio probatório dos docentes David 1 

Corrêa Martins Júnior, Dmitry Vasilevich, Jair Donadelli Júnior e Pierre Marie 2 

Julien Tisseur. Aprovados por unanimidade. Nada havendo mais para tratar, o 3 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis 4 

horas e cinquenta e quatro minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos 5 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 6 
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