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

catorze horas e dezessete minutos, na sala trezentos e dez, localizada no 2 

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

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

Santo André, São Paulo, realizou-se a sétima reunião ordinária do Conselho do 5 

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

previamente convocada e presidida pelo presidente deste Conselho o professor 7 

Valdecir Marvulle. Estiveram presentes: a professora Marcela Bermúdez 8 

Echeverry, o professor João Paulo Góis e o seu suplente o professor Igor Leite 9 

Freire, o professor Norberto Aníbal Maidana, o professor Vladislav Kupriyanov, 10 

o professor Roldão da Rocha Júnior, o professor Alessandro Jacques Ribeiro e 11 

a sua suplente a professora Virgínia Cardia Cardoso, o professor Antonio 12 

Cândido Faleiros, representantes dos servidores docentes deste Centro; o 13 

representante dos discentes de graduação Anderson de França Queiróz; e o 14 

represente dos discentes de pós-graduação Felipe Augusto Pereira e o seu 15 

suplente Lucas Ramos Lourenço. Ausência justificada das representantes dos 16 

servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Quélita Lidaiana 17 

Sousa e a servidora Elaine Konno Rocha. Ausência injustificada do docente 18 

André Guilherme Ribeiro Balan, do docente Luis Paulo Barbour Scott e do seu 19 

suplente Ronaldo Cristiano Prati e do discente de graduação Gabriel Camargo 20 

de Carvalho e do seu suplente Daniel Ribas Camargo. Iniciaram-se os 21 

informes. O professor Valdecir Marvulle cumprimentou os representantes 22 

discentes eleitos. O professor Valdecir Marvulle homenageou o discente 23 

Nicolas Souza Lopes, vencedor do concurso que escolheu o logotipo oficial do 24 

CMCC. Não havendo mais nenhum informe e antes de iniciar a discussão dos 25 

itens constantes da ordem do dia, o professor Valdecir Marvulle solicitou a 26 

inversão dos itens da pauta, o que após consulta, foi aprovado por 27 

unanimidade pelo Conselho. Após isso, o primeiro item a ser discutido foi: 28 

Análise do parecer da Comissão de Análise do pedido de redistribuição da 29 

professora Marinês Guerreiro. Item relatado pelo professor Roldão da Rocha 30 

Júnior que apresentou o parecer da Comissão, o qual foi positivo e informou 31 

que iria pautar seu relato por ordem de importância dos fatos e não 32 
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cronologicamente. O professor Roldão da Rocha Júnior informou que a 1 

Comissão baseou seu parecer nos documentos apresentados pela 2 

candidatada, nos pareceres dos coordenadores de curso e em uma carta de 3 

recomendação encaminhada pelo docente Francisco Polcino Millies. Ele 4 

também informou que no entendimento da Comissão, a professora Marinês 5 

Guerreiro atende os primeiros quatro pré-requisitos da Resolução Concen 6 

Número Um e exemplificou lendo sobre a experiência administrativa e os 7 

prêmios constantes do currículo lattes da docente. Em relação à atividade de 8 

pesquisa da docente, ele disse que em sua opinião era o único ponto que 9 

poderia suscitar polêmicas, pois no seu currículo constava que ela havia 10 

publicado somente três artigos nos últimos sete anos, sendo que a resolução 11 

estabelece que a produção do pleiteante à redistribuição seja compatível ou 12 

superior à média do Centro. O professor Roldão da Rocha Júnior leu os 13 

pareceres das coordenações dos coordenadores de cursos do Centro, sendo 14 

que em sua opinião o parecer da Coordenação da Licenciatura em Matemática 15 

foi o único favorável, tendo as coordenações da graduação e pós-graduação 16 

em Computação se mantido neutras e as coordenações da graduação e pós-17 

graduação em Matemática se posicionado contrárias à redistribuição da 18 

referida docente. A professora Marcela Bermudez Echeverry perguntou se 19 

possível avaliar a experiência da professora Marinês Guerreiro em relação ao 20 

programa de Mestrado do qual ela fazia parte, ao que o professor Roldão da 21 

Rocha Júnior respondeu que ela já havia orientado quatro mestrandos e 22 

coorientado três mestrandos e que a nota do programa na Capes era de três. A 23 

professora Virgínia Cardia Cardoso esclareceu que como coordenadora da 24 

Licenciatura em Matemática, pediria então para que o seu parecer fosse 25 

retificado de positivo para contrário, pois em sua opinião a professora Marinês 26 

Guerreiro não poderia contribuir com a área de licenciatura e que apesar de 27 

Coordenação em seu parecer atestar a qualidade da docente, a mesma 28 

recomendou que ela poderia dar uma melhor contribuição para a área de 29 

Graduação em Matemática. Além disso, ela lembrou que a área de Licenciatura 30 

em Matemática só dispunha de mais quatro vagas. O professor Valdecir 31 

Marvulle discordou do posicionamento da professora Virgínia Cardia Cardoso e 32 

destacou que em sua opinião a discussão deixava de ser produtiva quando se 33 
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começava a pensar em áreas dentro do Centro e como preencher as mesmas 1 

e que ele combatia a ideia enquanto gestor de que houvesse uma possível 2 

departamentalização do Centro. O professor João Paulo Gois perguntou se a 3 

professora Marinês Guerreiro teria perfil para se credenciar no programa de 4 

pós-graduação em Matemática, ao que o professor Norberto Aníbal Maidana 5 

respondeu que não, pois a docente só havia efetivamente orientado quatro 6 

mestrandos durante os últimos quinze anos e também não tinha um número 7 

suficiente de publicações. O professor Vladislav Kupriyanov informou que em 8 

sua opinião o parecer da Comissão estava confuso, pois ao mesmo tempo em 9 

que destaca a produção aquém da média da Universidade, também destacava 10 

a boa experiência acadêmica e o número de orientações. O professor Valdecir 11 

Marvulle sugeriu que ao se analisar o perfil da docente, se deveria tomar o 12 

cuidado de não comparar a Universidade Federal do ABC com a Universidade 13 

Federal de Viçosa, que tinha condições mais modestas se comparada à 14 

primeira. O discente de graduação Anderson de França Queiróz informou que 15 

em sua opinião a docente deveria prestar um concurso, pois o mesmo poderia 16 

avaliar melhor se ela teria condições de se desenvolver em relação à pesquisa. 17 

Ele também propôs que fosse feito um convite à professora Marinês Guerreiro 18 

para que ela visse à Universidade como professora visitante. Após pequena 19 

discussão sobre a conveniência de se contratar uma docente da área de 20 

álgebra, o professor Valdecir Marvulle então sugeriu que fosse retirado do 21 

parecer da comissão o trecho que sugeria que a docente fosse alocada para a 22 

área de licenciatura ao que o professor João Paulo sugeriu que o parecer fosse 23 

refeito, pois retirando esse trecho o parecer se tornava negativo. Foram 24 

sugeridas então duas propostas: i. Aceitar a redistribuição e ii. Negar a 25 

redistribuição e sugerir que a docente prestasse concurso e que caso a mesma 26 

fosse aprovada, o pedido fosse deferido. Colocado em votação, a segunda 27 

proposta foi aprovada por ampla maioria, com duas abstenções. O próximo 28 

item a ser relatado foi: Análise do parecer da Comissão de Análise do pedido 29 

de redistribuição do professor Renato de Sá Teles. Item relatado pelo professor 30 

Igor Leite Freire que apresentou o parecer da Comissão, o qual foi negativo. O 31 

docente justificou o parecer e informou que a Comissão não solicitou nenhum 32 

parecer das Coordenações de curso. Após discussão, o Conselho decidiu por 33 
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unanimidade indeferir o pedido de redistribuição. O Conselho recomendou que 1 

o docente preste concurso para a área de Matemática da UFABC e que caso o 2 

mesmo seja aprovado, o pedido de redistribuição fosse deferido. A reunião foi 3 

suspensa pelo presidente por falta de quórum às quinze horas e cinquenta e 4 

cinco minutos e os demais assuntos constantes da pauta serão discutidos na 5 

próxima reunião do Conselho de Centro, a ser realizada no dia cinco de 6 

dezembro de dois mil e doze. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos 7 

Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 8 
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