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

catorze horas e vinte e um minutos, na sala trezentos e doze, 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 oitava 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: o professor Edson Pinheiro Pimentel, 8 

vice-presidente deste Conselho; a professora Marcela Bermúdez Echeverry, o 9 

professor Igor Leite Freire, o professor Carlos da Silva dos Santos, o professor 10 

Vladislav Kupriyanov, o professor Roldão da Rocha Júnior, o professor 11 

Alessandro Jacques Ribeiro, o professor Antonio Cândido Faleiros, 12 

representantes dos servidores docentes deste Centro; o representante dos 13 

discentes de graduação Daniel Ribas Cardoso; o represente dos discentes de 14 

pós-graduação Lucas Ramos Lourenço, as representantes dos servidores 15 

técnico-administrativos deste Centro a servidora Quélita Lidaiana Sousa e a 16 

servidora Elaine Konno Rocha. Ausência injustificada do docente André 17 

Guilherme Ribeiro Balan, do docente Luis Paulo Barbour Scott e do seu 18 

suplente Ronaldo Cristiano Prati e do discente de graduação Anderson de 19 

França Queiróz e do seu suplente Tiago Furtado de Oliveira. Iniciaram-se os 20 

informes: 1. O professor Valdecir Marvulle informou sobre o ocorrido referente 21 

à perda de duas funções gratificadas que estavam alocadas ao Centro, em que 22 

após reclamação, a Reitoria alegando falha de comunicação se desculpou por 23 

ter retirado as funções gratificadas sem o conhecimento da Diretoria do Centro 24 

e a Chefe de Gabinete se comprometeu a tentar alocar outras funções 25 

gratificadas. 2. O professor Valdecir Marvulle sugeriu que o Conselho de 26 

Centro do CMCC fizesse uma moção parabenizando aos Coordenadores de 27 

cursos do CMCC avaliados pelo Enade. Após votação a moção foi aprovada 28 

por unanimidade pelo Conselho. 3. O professor Valdecir Marvulle informou que 29 

a atribuição didática do Centro estava sendo encerrada e que os docentes que 30 

se sentissem descontentes deveriam primeiro procurar as Coordenações de 31 

Curso, pois a alocação preliminar era feita pelos Coordenadores, cabendo a 32 
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Diretoria apenas fazer uma varredura e corrigir as dissonâncias. O professor 1 

Vladislav Kupriyanov pediu a palavra e informou que estava descontente com a 2 

sua atribuição didática, pois já ocorreu duas vezes de nenhuma das cinco 3 

opções de disciplinas informadas por ele serem atendidas pelos 4 

Coordenadores de Curso e que ele já havia ministrado quatro disciplinas 5 

diferentes, sem conseguir oportunidade de repetir uma delas uma única vez e 6 

por fim perguntou se havia algum critério formal para a atribuição de 7 

disciplinas. O professor Valdecir Marvulle perguntou se o professor Vladislav 8 

Kupriyanov gostaria que fosse enviada uma comunicação interna para o 9 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Matemática, o professor Daniel 10 

Miranda, apontando os questionamentos feitos por ele, ao que ele concordou. 11 

O professor Alessandro Jacques Ribeiro também manifestou que estava 12 

parcialmente descontente com a sua atribuição didática, pois apesar de 13 

entender porque ele foi alocado para uma disciplina que não solicitou, ele 14 

sempre priorizou as disciplinas da Licenciatura em Matemática uma vez que 15 

ele acreditava que havia docentes tão ou mais capacitados que ele para 16 

ministrar as disciplinas básicas do Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Além 17 

disso, ele pediu para ser alocado no período diurno, mas foi alocado no período 18 

noturno. O professor Valdecir Marvulle solicitou à Secretaria do Conselho que a 19 

comunicação interna fosse encaminhada não somente ao professor Daniel 20 

Miranda, mas sim a todos os Coordenadores de Curso. O professor Edson 21 

Pinheiro Pimentel manifestou que todos os docentes descontentes devem sim 22 

encaminhar suas reclamações para as Coordenações. O professor Roldão da 23 

Rocha Júnior também informou que estava descontente com a sua atribuição 24 

didática, pois apesar de já ter cumprido a sua carga didática, ele atendeu ao 25 

pedido do professor Daniel Miranda e aceitou ministrar a disciplina de 26 

Geometria Analítica no campus de Santo André no período diurno e ficou 27 

surpreso ao ser alocado para o campus de São Bernardo no período noturno. 28 

Após as reclamações desses conselheiros a respeito da atribuição didática 29 

deste quadrimestre, o professor Valdecir Marvulle solicitou à Secretaria do 30 

Conselho que fosse enviada uma comunicação interna para todos os 31 

Coordenadores de cursos do CMCC solicitando que as regras de atribuição 32 

didática estabelecidas pela Resolução Concen-CMCC número um sejam 33 
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observadas pelos mesmos no momento da atribuição. 4. O professor 1 

Alessandro Jacques Ribeiro informou sobre um projeto que ele submeteu a 2 

Capes e que já havia sido assinado pelo Reitor e Pró-Reitor de Pós-Graduação 3 

e perguntou quais providências deveriam ser tomadas no âmbito do Concen-4 

CMCC, ao que o Diretor do Centro pediu que ele o procurasse para fazer uma 5 

reunião sobre o assunto. 5. A servidora Quélita Lidaiana informou que a 6 

Divisão Administrativa do Centro conseguiu executar noventa e cinco por cento 7 

da verba de investimento prevista para o Centro no exercício de dois mil e 8 

doze, tendo o quinto melhor desempenho da Universidade, ao que foi 9 

parabenizada pelo Presidente do Conselho. 6. O professor Igor Leite Freire 10 

informou que foi contatado a respeito de um convênio entre a Universidade 11 

Federal do ABC com uma universidade russa, e que ele procurou os setores 12 

responsáveis a fim de colher informações a respeito de como celebrar esse 13 

convênio até que em um dado momento, ao consultar a Assessoria de 14 

Relações Internacionais, ele foi informado de que a universidade russa deveria 15 

encaminhar um documento em que declarava que o seu reitor estava 16 

autorizado pela mesma a assinar o documento em nome da instituição. O 17 

professor Valdecir Marvulle solicitou que o professor Igor Leite Freire 18 

encaminhasse a mensagem eletrônica na qual recebeu essa orientação, pois 19 

ele iria consultar o Pró-Reitor de Pesquisa, o professor Klaus Capelle, ao que o 20 

professor Igor Leite Freire reforçou que essa informação veio da Assessoria de 21 

Relações Internacionais. O professor Valdecir Marvulle então perguntou se o 22 

professor Igor Leite Freire havia procurado o Assessor de Relações 23 

Internacionais, o professor Eduardo Gueron, ao que ele negou. O professor 24 

Valdecir Marvulle então informou que iria ler a mensagem e após isso, 25 

consultar o professor Eduardo Gueron a respeito do ocorrido. Não havendo 26 

mais nenhum informe e antes de iniciar a discussão dos itens constantes da 27 

ordem do dia, o professor Valdecir Marvulle solicitou a inversão dos itens da 28 

pauta e o professor Alessandro Jacques Ribeiro solicitou que o item que ele iria 29 

relatar fosse retirado de pauta, o que após consulta, foi aprovado por 30 

unanimidade pelo Conselho. Após isso, o primeiro item a ser discutido foi: 31 

Continuação da discussão sobre a proposta de Regimento do Conselho de 32 

Centro. Item relatado pelo professor Antonio Cândido Faleiros que informou os 33 
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pedido de alteração que recebeu. Após pequena discussão e mais sugestões 1 

de alterações, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 2 

próximo assunto a ser discutido foi: Solicitação da continuação da participação 3 

em projeto da Rede Nacional de Pesquisa. Item relatado pelo professor 4 

Valdecir Marvulle que explicou que a professora Itana Stiubiener já havia 5 

solicitado ao Conselho a participação neste projeto no ano anterior e que agora 6 

estava pleiteando uma prorrogação de um ano. Como não houve nenhuma 7 

manifestação, o item foi colocado em votação e foi aprovada por unanimidade 8 

a prorrogação por um ano da participação da professora Itana Stiubiener no 9 

referido projeto. O próximo assunto a ser discutido foi: Atas da quinta reunião 10 

ordinária do Concen-CMCC, realizada em dezenove de setembro do ano de 11 

dois mil e doze, da sexta reunião ordinária do Concen-CMCC, realizada em dez 12 

de outubro de dois mil e doze e da sétima reunião ordinária do Concen-CMCC, 13 

realizada em sete de novembro de dois mil e doze. Itens relatados pela 14 

servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve sugestões de alterações, 15 

as atas foram colocadas e votação e aprovadas por unanimidade com três 16 

abstenções. O próximo assunto a ser discutido foi: Nomeação ad referendum 17 

da Coordenação dos Laboratórios de Pesquisa do sexto andar da segunda 18 

Torre. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle que informou que estão 19 

sendo finalizados seis laboratórios de pesquisa, sendo quatro para a área de 20 

computação, um para a área de matemática aplicada e um para a área de 21 

neurociência. Ele informou que essa distribuição foi feita dessa forma porque a 22 

área de Neurociência será alocada no campus de São Bernardo e, portanto 23 

terá laboratórios próprios naquele campus e a área de Matemática Aplicada 24 

não possuir uma demanda muito grande. Além disso, será construído o “Bloco 25 

L” no campus de Santo André que também terá espaços de pesquisa para o 26 

Centro. Para agilizar então a finalização desses seis laboratórios, o professor 27 

Valdecir Marvulle nomeou seis coordenadores que ficarão responsáveis por 28 

cada um destes laboratórios. Após o professor Valdecir Marvulle ler os nomes 29 

dos laboratórios e seus respectivos coordenadores nomeados, o professor 30 

Valdecir Marvulle abriu a palavra para discussão. O professor Alessandro 31 

Jacques Ribeiro informou que teve um projeto de pesquisa aprovado pelo 32 

CNPq e precisava de espaço para guardar os equipamento e materiais que 33 
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serão adquiridos com a verba do projeto, ao que o professor Valdecir Marvulle 1 

solicitou que eles fizessem uma reunião para tratar desse assunto e o 2 

professor Alessandro Jacques Ribeiro que não havia necessidade, pois já 3 

havia conversado com o professor Edson Pinheiro Pimentel sobre o assunto e 4 

estava fazendo apenas uma constatação. A professora Marcela Bermudéz 5 

Echeverry pediu a palavra e informou que estava havendo certo desconforto no 6 

grupo de Neurociências, pois lhes parecia que o grupo não estava sendo 7 

consultado para tratar sobre o assunto e que a Direção estava interagindo com 8 

docentes que não tinham autorização para falar em nome do grupo, ao que o 9 

professor Valdecir Marvulle informou que fez uma chamada para todo o Centro 10 

para tratar sobre esses laboratórios e ela respondeu que esse não foi o 11 

entendimento do grupo. O Valdecir Marvulle sugeriu então que o coordenador 12 

dos espaços no “Bloco L”, o professor Ronaldo Cristiano Prati, seja convidado 13 

a participar da próxima reunião e prestar esclarecimentos sobre como estão 14 

sendo feitas as discussões sobre os espaços de pesquisa no referido bloco. 15 

Após isso, o ad referendum foi colocado em votação e aprovado por 16 

unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Discussão sobre a 17 

resolução Concen-CMCC 01. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle 18 

que sugeriu que o artigo sexto da resolução fosse retirado da resolução. Após 19 

pequena discussão, a retirada do artigo sexto foi colocada em votação e 20 

aprovada por unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Análise do 21 

pedido de afastamento internacional da professora Gordana Manic e análise 22 

dos pedidos de dispensa de carga didática dos professores André Guilherme 23 

Ribeiro Balan e Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco. Itens relatados pelo 24 

professor Valdecir Marvulle que explicou que: a professora Gordana Manic 25 

solicitou a licença por um período de aproximadamente trinta e quatro dias, 26 

pois ganhou uma bolsa de assistência à pesquisa a fim de conduzir pesquisa 27 

na Universidade de Novi Sad, e como este pedido foi inesperado, ela não havia 28 

se preparado para pedir folga no terceiro quadrimestre do ano letivo de dois mil 29 

e doze, pois já havia folgado num quadrimestre anterior e, portanto, ficaria 30 

devendo créditos, mas que se comprometeu a pagar os mesmos quando 31 

retornasse. O professor Valdecir Marvulle esclareceu que verificou que a 32 

ausência da docente não causaria nenhum prejuízo à carga didática do Centro, 33 
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por isso não alocou nenhum crédito para ela neste quadrimestre. No caso do 1 

professor André Guilherme Ribeiro Balan, o mesmo solicitou dispensa de carga 2 

didática para poder dar assistência à sua mãe que se encontrava enferma de 3 

um câncer em fase terminal e não havia mais nenhum familiar que pudesse 4 

acompanhá-la. O professor Valdecir Marvulle esclareceu que o docente já 5 

havia usufruído da licença oficial remunerada de dois meses para dar 6 

assistência para familiares e, portanto estava contando apenas com a boa 7 

vontade da Direção do Centro e que por isso ele não alocou nenhum crédito 8 

para ele. No caso da professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, a 9 

docente pediu dispensa de carga didática apesar de estar com dez créditos em 10 

haver, pois a mesma no dia dez de dezembro de dois mil e doze passaria a ter 11 

direito a aposentadoria integral e estava em dúvida se solicitava a 12 

aposentadoria ou não. O professor Valdecir Marvulle esclareceu que a 13 

dispensou da carga didática para que ela pudesse refletir, mas que deixou 14 

claro que caso ela não se aposentasse teria que cumprir os créditos restantes. 15 

Após pequena discussão, os itens foram colocados em votação e aprovados 16 

por unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Análise do pedido de 17 

licença para tratar de interesses particulares do professor Pierre Marie Julien 18 

Tisseur. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. O item foi colocado em 19 

votação e aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: 20 

Calendário das reuniões do Concen-CMCC para o exercício de 2013. Item 21 

relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Como não houve nenhuma 22 

manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 23 

próximo assunto a ser discutido foi: Análise do parecer da Comissão de Análise 24 

do pedido de redistribuição do professor Hélio Yochihiro Fuchigami. Item 25 

relatado pelo professor Cláudio Nogueira de Meneses que apresentou o 26 

parecer da Comissão, o qual foi negativo. Após discussão, o Conselho decidiu 27 

por unanimidade indeferir o pedido de redistribuição. O Conselho recomendou 28 

que o docente preste concurso e caso fosse aprovado, irá deferir o seu pedido. 29 

O próximo assunto a ser discutido foi: Aprovação do relatório de estágio 30 

probatório dos professores Antônio Sérgio Munhoz, Fedor Pisnitchenko, 31 

Francisco Isidro Massetto, Juliana Cristina Braga, Luzia Nomura, Luiz Gustavo 32 

Bizarro Mirisola, Marcelo Bussotti Reyes, Paula Ayako Tiba, Rafael de Mattos 33 



7 
 

Grisi, Vinícius Cifú Lopez. Itens relatados pelo professor Valdecir Marvulle. 1 

Como não houve nenhuma manifestação, os itens foram colocados em votação 2 

e aprovados por unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Discussão 3 

sobre atribuição de créditos para a disciplina de estágio em docência dos 4 

cursos de pós-graduação. Item retirado de pauta a pedido do relator, o 5 

professor Valdecir Marvulle. O próximo assunto a ser discutido foi: Apreciação 6 

de minuta de resolução para concessão de afastamento de docentes, 7 

ocupantes de cargos efetivos lotados no CMCC da Universidade Federal do 8 

ABC, para qualificação em programas de pós-doutorado. Item retirado de pauta 9 

devido a um pedido feito no inicio da reunião pelo relator, o professor 10 

Alessandro Jacques Ribeiro. O próximo assunto a ser discutido foi: Consulta e 11 

apresentação inicial de pedido de afastamento internacional para realização de 12 

estagio de pós-doutorado da professora Tatiana Lima Ferreira. Item relatado 13 

pela professora Marcela Bermudez Echeverry, que explicou a motivação do 14 

pedido. O próximo assunto a ser discutido foi: Normatização da oferta de 15 

disciplinas. Item relatado pelo discente Daniel Ribas Cardoso. Como não havia 16 

mais quorum no momento da discussão, o Presidente do Conselho solicitou 17 

que o item seja apreciado na próxima reunião do Concen-CMCC. Nada 18 

havendo mais para tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 19 

encerrou a sessão às dezesseis horas e cinquenta e seis minutos, da qual, 20 

para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária executiva deste Centro, 21 

lavrei a presente Ata. 22 
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