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Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, no horário das 1 

catorze horas e catorze minutos, na sala trezentos e sete, no Bloco A da Universidade 2 

Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados número cinco mil e um, 3 

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a quinta reunião ordinária do 4 

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC desta 5 

Universidade, previamente convocada e presidida pelo presidente deste Conselho o 6 

professor Valdecir Marvulle. Estiveram presentes: o professor André Guilherme Ribeiro 7 

Balan, a professora Marcela Bermúdez Echeverry, o professor João Paulo Góis, o 8 

professor Carlos da Silva dos Santos, o professor Vladislav Kupriyanov, o professor 9 

Roldão da Rocha Júnior, o professor Luis Paulo Barbour Scott, o professor Alessandro 10 

Jacques Ribeiro, o professor Antonio Cândido Faleiros, representantes dos servidores 11 

docentes deste Centro; e a representante dos servidores técnico-administrativos deste 12 

Centro a servidora Elaine Konno Rocha. Ausência justificada da representante dos 13 

servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Quélita Lidaiana Sousa. 14 

Iniciaram-se os informes. O professor Valdecir Marvulle informou que durante os 15 

quatro meses em que não houve reuniões do Concen-CMCC devido ao período de 16 

greve, ele autorizou o afastamento ad referendum de alguns docentes do CMCC por 17 

motivos de pesquisa, sendo que em alguns destes afastamentos ele também autorizou 18 

ad referendum o uso de verba para o pagamento de diárias e passagens, mas que 19 

ainda há verba disponível no Centro para estes fins. O professor Valdecir Marvulle 20 

informou também que concomitantemente à reunião do Concen-CMCC estava 21 

ocorrendo uma reunião do Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão que estava 22 

discutindo sobre o calendário de reposição, mas que ainda não havia nenhuma 23 

definição de como a reposição seria feita. O professor João Paulo Gois solicitou que 24 

fosse criada uma pasta no sistema Tidia e que os anexos das próximas reuniões do 25 

Concen-CMCC ficassem disponíveis para download nesta pasta, ao invés de serem 26 

enviadas por meio de mensagem eletrônica para os Conselheiros. O professor 27 

Valdecir Marvulle secundou o pedido e a partir da próxima reunião, os anexos já serão 28 

disponibilizados nesta pasta. Não havendo mais nenhum informe e antes de iniciar a 29 

discussão dos itens constantes da ordem do dia, o professor Valdecir Marvulle 30 

solicitou a inversão dos itens da pauta, o que após consulta, foi aprovado por 31 

unanimidade pelo Conselho. Após isso, o primeiro item a ser discutido foi: Análise do 32 

pedido de afastamento internacional para realização de pós-doutoramento dos 33 

professores Gustavo Sousa Pavani e Nunzio Marco Torrisi, aprovação do ad 34 
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referendum da mudança do período de afastamento internacional para realização de 1 

pós-doutoramento do professor Luis Paulo Barbour Scott e análise do pedido de 2 

autorização para realização de pós-doutoramento em território nacional da professora 3 

Elizabeth Teodorov. O professor Valdecir Marvulle informou que os professores 4 

Gustavo Sousa Pavani e Nunzio Marco Torrisi pediram afastamento internacional para 5 

a realização de pós-doutoramento. Ele explicou que o professor Nunzio Marco Torrisi 6 

não teve tempo hábil de antecipar a metade da carga horária referente ao período de 7 

afastamento, mas que o mesmo se comprometeu a repor esses créditos quando 8 

retornar do afastamento enquanto que os professores Gustavo Sousa Pavani e Luis 9 

Paulo Barbour Scott já anteciparam a carga horária referente ao período de 10 

afastamento, sendo que o pedido do professor Luis Paulo Barbour Scott já havia sido 11 

aprovado em reunião anterior, estando em análise somente a autorização do ad 12 

referendum da mudança do período de afastamento. O professor Valdecir Marvulle 13 

relatou uma reunião que teve com a Reitoria, em que o Magnífico Reitor, o professor 14 

Hélio Waldman, manifestou sua preocupação com a baixa procura por parte dos 15 

docentes para afastamentos para pós-doutoramento e solicitou que os Diretores de 16 

Centro autorizassem esses pedidos, pois ele se comprometia a contratar professores 17 

visitantes para substituir os docentes que se afastassem por esse motivo. O professor 18 

Valdecir Marvulle então se propôs a pedir a contratação de professores visitantes para 19 

substituir os docentes cujo afastamento fosse autorizado por esse Conselho. O 20 

professor Valdecir Marvulle explicou que no caso da professora Elizabeth Teodorov, 21 

ela pediu autorização para realizar um pós-doutoramento em território nacional, e 22 

como já havia cumprido a sua carga didática, tendo inclusive lecionado créditos 23 

excedentes, ela solicitou ficar um trimestre sem cumprir carga didática, mas se 24 

comprometeu a que caso a Diretoria solicitasse retomar essa carga. O professor 25 

Valdecir Marvulle em resposta a uma dúvida do professor Vladislav Kupriyanov 26 

esclareceu que caso fosse possível contratar docentes para substituir todos os 27 

professores que se afastarem para pós-doutoramento, ele não iria pedir para que os 28 

docentes repusessem a carga horária referente ao período de afastamento. Ele então 29 

pediu propostas aos Conselheiros, além da que ele propôs de atrelar a reposição de 30 

carga didática dos afastamentos à possibilidade de contratação de docentes visitantes. 31 

O professor João Paulo Gois propôs que os créditos que deveriam ser ministrados 32 

pelos docentes que se afastassem fossem divididos entre todos os docentes do 33 

Centro e justificou lembrando que no exercício do ano de dois mil e catorze haverá um 34 

grande número de docentes em condições de pedir afastamento para realização de 35 

pós-doutoramento. A sua proposta então seria continuar a reposição dos créditos, 36 

independente de haver professores visitantes para substituir os docentes afastados ou 37 
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não. O professor Alessandro Jacques Ribeiro perguntou se seria possível pedir 1 

afastamento nacional para realização de pós-doutoramento com pedido de 2 

antecipação e reposição da carga didática do período ao que o professor Valdecir 3 

Marvulle respondeu que sim, ele também secundou a proposta do professor João 4 

Paulo Gois. Os professores Antonio Cândido Faleiros e Carlos da Silva dos Santos 5 

também secundaram a proposta do professor João Paulo Gois. O professor André 6 

Guilherme Ribeiro Balan manifestou a sua opinião sobre a importância de se antepor 7 

uma percentagem dos créditos antes do afastamento. O professor João Paulo Gois 8 

lembrou que já houve uma tentativa de se aprovar uma proposta nesse sentido, mas 9 

que a mesma não foi aprovada pela legislatura anterior do Conselho. Após pequena 10 

discussão foram colocadas em votação três propostas: i. Caso sejam cedidos 11 

professores visitantes pela Reitoria, o número de docentes visitantes será dividido pelo 12 

número de afastamentos, de forma que a reposição dos créditos de afastamento seja 13 

proporcional; ii. O docente que desejar se afastar deverá repor uma percentagem e 14 

será criada uma comissão para definir essa porcentagem. Para os afastamentos 15 

aprovados antes da criação dessa Comissão, se a regra nova for mais vantajosa que a 16 

atual, os docentes poderão entrar nessa regra nova; iii. O docente afastado deverá 17 

repor a carga didática integral. Após votação, a segunda proposta foi aprovada por 18 

unanimidade com duas abstenções, sendo que as demais não receberam nenhum 19 

voto. Será criada uma comissão formada pelos professores Alessandro Jacques 20 

Ribeiro, André Guilherme Ribeiro Balan, Marcela Bermudéz Echeverry e a servidora 21 

Elaine Konno Rocha e que terá 60 dias para elaborar e apresentar uma proposta com 22 

regras para afastamento internacional para pós-doutoramento para docentes do 23 

CMCC. O Conselho também estabeleceu que enquanto essas regras não forem 24 

aprovadas os afastamentos serão autorizados de acordo com a regra vigente. Após 25 

pequena discussão, todas as solicitações de afastamento foram aprovadas por 26 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação da ata da quarta reunião 27 

ordinária do Concen-CMCC, realizada em três de maio de dois mil e doze. Item 28 

relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Aprovado por unanimidade, sem 29 

alterações. O próximo item a ser discutido foi: Discussão e deliberação sobre a 30 

modificação da Resolução Concen número três. Item relatado pelo professor Valdecir 31 

Marvulle. Após pequena discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por 32 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação do relatório de estágio 33 

probatório dos professores Elizabeth Teodorov, Fabiana Soares Santana, Sinuê 34 

Dayan Barbero Lodovici, Virgínia Cardia Cardoso, Wagner Tanaka Botelho. Itens 35 

relatados pelo professor Valdecir Marvulle. Como não houve nenhuma manifestação, 36 

os itens foram colocados em votação e aprovados por unanimidade. O próximo item a 37 
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ser discutido foi: Deliberação sobre o mandato dos representantes discentes de 1 

graduação. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle que informou que o 2 

mandato dos representantes discentes de graduação do Concen-CMCC havia 3 

expirado durante o período de greve e que conforme orientação da Secretaria Geral 4 

cabia ao Concen-CMCC deliberar se o mesmo poderia ser prorrogado ou não. Foi 5 

aprovada por unanimidade a sugestão do professor Valdecir Marvulle de que o 6 

mandato dos representantes fosse prorrogado até outubro, a fim de que os discentes 7 

não fiquem sem representação até que sejam realizadas novas eleições. O próximo 8 

item a ser discutido foi: Formação de comissão eleitoral para a eleição dos 9 

representantes: discentes de graduação e pós-graduação – titulares e suplentes (duas 10 

vagas); docentes (duas vagas – um titular e um suplente); técnico-administrativos – 11 

suplentes (uma vaga). Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Foi aprovada 12 

por unanimidade a criação de uma Comissão Eleitoral formada pelo professor Antônio 13 

Cândido Faleiros (presidente), a servidora Patrícia Dias dos Santos e um discente de 14 

graduação. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação da duplicação da vaga e 15 

contratação do segundo colocado no concurso para professor adjunto na área de 16 

Matemática – edital cento e cinquenta e um de catorze de dezembro de dois mil e 17 

onze. Item relatado pelo Valdecir Marvulle que explicou que a banca que realizou o 18 

concurso recomendou a contratação do segundo colocado. Após pequena discussão, 19 

o professor Valdecir Marvulle solicitou que a discussão fosse adiada para a próxima 20 

reunião e o item fosse retirado de pauta a fim de que ele pudesse solicitar um parecer 21 

a respeito do interesse na contratação do segundo colocado às coordenações dos 22 

cursos de graduação e pós-graduação da área de Matemática. O próximo item a ser 23 

discutido foi: Realização de concurso para docente Adjunto I para a área de ensino de 24 

Matemática (duas vagas). Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Como não 25 

houve nenhuma manifestação o item foi colocado em votação e aprovado por 26 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Análise do pedido de licença para 27 

tratar de assuntos pessoais dos professores Thomas Logan Ritchie no período de 28 

vinte e oito de setembro de dois mil e doze à vinte e nove de setembro de dois mil e 29 

catorze e Tiago Pereira da Silva no período de vinte e cinco de outubro de dois mil e 30 

doze à vinte e oito de julho de dois mil e quinze. Item relatado pelo professor Valdecir 31 

Marvulle que explicou para os Conselheiros os motivos apresentadas pelos docentes 32 

para justificar estes pedidos. Após isso, os itens foram colocados em votação e 33 

aprovados por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Análise do pedido de 34 

redistribuição da professora Marinês Guerreiro da Universidade Federal de Viçosa. 35 

Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. O Concen-CMCC aprovou por 36 

unanimidade que será formada uma comissão composta pelos professores Yossi 37 
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Zana, Roldão da Rocha Júnior e Valério Ramos Batista que deverá analisar e emitir 1 

um parecer sobre o pedido de redistribuição. O próximo item a ser discutido foi: 2 

Análise do pedido de redistribuição do professor Renato de Sá Teles da Universidade 3 

Federal do Vale do São Francisco. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. O 4 

Concen-CMCC aprovou por unanimidade que será formada uma comissão composta 5 

pelos professores Igor Leite Freire, Marcelo Bussotti Reyes e Daniel Morgato Martin 6 

que deverá analisar e emitir um parecer sobre o pedido de redistribuição. O próximo 7 

item a ser discutido foi: Análise do pedido de redistribuição da professora Diana 8 

Patrícia Ferreira de Santana da Universidade Federal do Piauí. Item retirado de pauta 9 

a pedido do professor Valdecir Marvulle, pois foi constatado que a solicitante não é 10 

portadora do título de doutorado. O próximo item a ser discutido foi: Análise do pedido 11 

de autorização para ministração de aula remunerada da professora Maria Teresa 12 

Carthery Goulart. Retirado de pauta a pedido do professor Valdecir Marvulle, pois já 13 

havia jurisprudência sobre o assunto, uma vez que anteriormente um caso similar 14 

havia sido analisado e obtido parecer positivo da Procuradoria Jurídica, não sendo 15 

necessário, portanto, o pedido ser analisado pelo Concen-CMCC. O próximo item a 16 

ser discutido foi: Análise do pedido de prorrogação do prazo de entrega do parecer da 17 

Comissão de análise do pedido de redistribuição da professora Bárbara Sicardi 18 

Nakayama. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle, que leu o pedido de 19 

prorrogação enviado pelo presidente da Comissão e sugeriu que o prazo de entrega 20 

fosse estendido até a próxima reunião ordinária do Concen-CMCC. O próximo item a 21 

ser discutido foi: Continuação da discussão sobre a proposta de Regimento do 22 

Conselho de Centro. Item relatado pelo professor Antonio Cândido Faleiros, que pediu 23 

que os Conselheiros considerassem o artigo que tratava da justificativa de ausência 24 

dos Conselheiros para que o mesmo fosse discutido na próxima reunião ordinária do 25 

Concen-CMCC. Nada havendo mais para tratar, o presidente agradeceu a presença 26 

de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e dezenove minutos, da qual, para 27 

constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a 28 

presente Ata. 29 
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