
CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO 
 
 

 

ATA Nº 06/2012 

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, no horário das 1 

catorze horas e catorze minutos, na sala trezentos e dois, localizada no terceiro 2 

andar da segunda torre no Bloco A da Universidade Federal do ABC - UFABC, 3 

situada à Avenida dos Estados número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo 4 

André, São Paulo, realizou-se a sexta reunião ordinária do Conselho do Centro 5 

de Matemática, Computação e Cognição - CMCC desta Universidade, 6 

previamente convocada e presidida pelo presidente deste Conselho o professor 7 

Valdecir Marvulle. Estiveram presentes: o professor Edson Pinheiro Pimentel, 8 

vice-presidente deste Conselho, o professor André Guilherme Ribeiro Balan, a 9 

professora Marcela Bermúdez Echeverry, o professor João Paulo Góis, o 10 

professor Norberto Aníbal Maidana, o professor Vladislav Kupriyanov, o 11 

professor Rodrigo Fresneda, o professor Alessandro Jacques Ribeiro, o 12 

professor Antonio Cândido Faleiros, representantes dos servidores docentes 13 

deste Centro. Ausência justificada das representantes dos servidores técnico-14 

administrativos deste Centro a servidora Quélita Lidaiana Sousa e a servidora 15 

Elaine Konno Rocha. Ausência injustificada do docente Luis Paulo Barbour 16 

Scott e do seu suplente o professor Ronaldo Cristiano Prati. Iniciaram-se os 17 

informes. O professor Valdecir Marvulle apresentou o logotipo selecionado pela 18 

Comissão Organizadora do Concurso para Escolha do Logotipo do CMCC. O 19 

professor Valdecir Marvulle solicitou que a Secretaria do Conselho faça uma 20 

carta de agradecimento ao vencedor do concurso e se comprometeu a comprar 21 

um presente de agradecimento ao mesmo em nome da Diretoria do Centro. O 22 

professor Valdecir Marvulle informou que os processos de compras referentes 23 

ao exercício do ano de dois mil e doze estão sendo finalizados. O professor 24 

Vladislav Kupriyanov relatou que teve um problema com relação às regras 25 

atuais de devolução da Biblioteca, e que teme que o fato de ter devolvido os 26 

livros que estavam com ele possa atrapalhar o bom andamento das suas aulas. 27 

O professor Valdecir Marvulle solicitou que a professora Marcela Bermudéz 28 

Echeverry como representante do CMCC no Comitê da Biblioteca tomasse 29 

ciência do fato e se comprometeu a encaminhar ao Conselho de Ensino, 30 

Pesquisa e Extensão um pedido de criação de um Grupo de Trabalho para 31 

discutir essas regras. Não havendo mais nenhum informe e antes de iniciar a 32 
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discussão dos itens constantes da ordem do dia, o professor Valdecir Marvulle 1 

solicitou a inversão dos itens da pauta, o que após consulta, foi aprovado por 2 

unanimidade pelo Conselho. Após isso, o primeiro item a ser discutido foi: 3 

Continuação da discussão sobre a proposta de Regimento do Conselho de 4 

Centro. Item relatado pelo professor Antonio Cândido Faleiros que relatou as 5 

mudanças feitas no artigo que tratava da justificativa de ausência dos 6 

Conselheiros. À pedido do relator proposta será submetida à aprovação na 7 

próxima reunião ordinária do Concen-CMCC. Os próximos itens a ser discutido 8 

foram: Convite ao Reitor para uma discussão sobre a situação atual e rumos da 9 

universidade e Convite ao Presidente do GT PDI para expor os trabalhos já 10 

feitos e ouvir propostas. Itens relatados pelo professor Yossi Zana que explicou 11 

a motivação dos convites. Após pequena discussão, o Conselho decidiu que o 12 

professor Yossi Zana ficará responsável pela organização e convite, contando 13 

com o apoio operacional da Secretaria do Centro. O próximo item a ser 14 

discutido foi: Análise do ad referendum de aprovação do segundo relatório de 15 

estágio probatório da professora Ana Cristina de Oliveira Mereu. Item relatado 16 

pelo professor Valdecir Marvulle, que explicou que a referida professora havia 17 

sido redistribuída para outra Universidade e que por uma pequena confusão da 18 

Comissão que analisava o seu estágio probatório, o parecer do seu segundo 19 

relatório de estágio probatório não foi feito. Ele então tomou ciência do fato 20 

depois de contato telefônico com a docente e aprovou o relatório ad 21 

referendum a fim de que o seu processo de estágio probatório na outra 22 

Universidade pudesse ser finalizado. Após votação, o ad referendum foi 23 

aprovado por unanimidade. Após pequena discussão, o professor Valdecir 24 

Marvulle sugeriu que seja realizada uma consulta à Procuradoria Jurídica a fim 25 

de verificar a legalidade de se atrelar a aprovação de afastamentos 26 

internacionais de membros participantes de comissões de estágio probatório à 27 

comprovação de que eles não têm qualquer pendência com o Centro. O 28 

próximo item a ser discutido foi: Planejamento do número de créditos por 29 

docente para o ano de dois mil e treze. Item relatado pelo professor Edson 30 

Pinheiro Pimentel. Após pequena discussão, foi colocada em votação a 31 

estimativa de 20 créditos para o ano de dois mil e treze. Aprovada por 32 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Aprovação do relatório de 33 
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estágio probatório dos professores Humberto Luiz Razente, Karla Vittori, 1 

Olexandr Zhydenko, Ruth Ferreira Santos Galduroz e Vera Nagamuta. Itens 2 

relatados pelo professor Valdecir Marvulle. Como não houve nenhuma 3 

manifestação, os itens foram colocados em votação e aprovados por 4 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Pareceres das coordenações 5 

de graduação e pós-graduação na área de Matemática referente à duplicação 6 

da vaga e contratação do professor Welington Vieira Assunção. Item relatado 7 

pelo professor Valdecir Marvulle que informou que ambos os pareceres foram 8 

favoráveis à contratação do referido docente. Após pequena discussão o 9 

Conselho concluiu que dado que o candidato havia sido aprovado pela banca, 10 

ele iria ser contratado independentemente da autorização de duplicação ou não 11 

da vaga, uma vez que estava previsto que outros concursos na mesma área 12 

fossem abertos, durante o período de vigência do concurso em que ele foi 13 

aprovado. O item então foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 14 

O próximo item a ser discutido foi: Análise do parecer da Comissão de Análise 15 

do pedido de redistribuição da professora Bárbara Sicardi Nakayama. Item 16 

relatado pelo professor Igor Leite Freire que leu o parecer da banca e justificou 17 

o mesmo. Após pequena discussão o item foi colocado em votação e aprovado 18 

por unanimidade. O Conselho também determinou que fosse enviado um ofício 19 

à proponente com a resposta ao seu pedido e a observação constante do 20 

último parágrafo do parecer da Comissão. Os próximos itens a serem discutido 21 

foram: Edital para Eleição de Representante Discente e de Técnico-22 

administrativo na plenária do Bacharelado em Neurociência, Edital para Eleição 23 

de Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em Neurociência e Edital 24 

para Eleição dos representantes na coordenação do Bacharelado em 25 

Neurociência. Itens relatados pelo professor Peter Maurice Erna Claessens que 26 

apresentou os editais e fez um breve relato sobre o assunto. Após votação, os 27 

editais foram aprovados por unanimidade. O professor Valdecir Marvulle 28 

sugeriu e foi acatado pelo relator de que a Chefe da Divisão Acadêmica, a 29 

servidora Elaine Konno Rocha auxilie a Coordenação de Neurociências nas 30 

eleições. O próximo item a ser discutido pelo: Análise do pedido de 31 

redistribuição do professor Helio Yochihiro Fuchigami da Universidade Federal 32 

de Goiás. O Concen-CMCC aprovou por unanimidade que será formada uma 33 
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comissão composta pelos professores Claudio Nogueira de Meneses, Márcio 1 

Fabiano da Silva e Marcelo Salvador Caetano para analisar e emitir um parecer 2 

sobre o pedido de redistribuição. Nada havendo mais para tratar, o presidente 3 

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

quinze minutos, da qual, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária 5 

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 6 

 
 
 

Patrícia Dias dos Santos 
Secretária Executiva  

Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição 
 
 
 
 

Valdecir Marvulle  
Presidente do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

 


