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Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, no horário das 1 

catorze horas e dezoito 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 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, o professor Norberto Aníbal Maidana, 9 

o professor Roldão da Rocha Júnior, o professor Ronaldo Cristiano Prati, o 10 

professor Alessandro Jacques Ribeiro, o professor Harlen Costa Batagelo, 11 

representantes dos servidores docentes deste Centro; as representantes dos 12 

servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Quélita Lidaiana 13 

Sousa e a servidora Elaine Konno Rocha; os representantes dos discentes de 14 

graduação: Gabriel Camargo de Carvalho e Anderson de França Queiróz e seu 15 

suplente Tiago Furtado de Oliveira; e o representante dos discentes de pós-16 

graduação Lucas Ramos Lourenço. Ausência justificada do professor Vladislav 17 

Kupriyanov e do professor André Guilherme Ribeiro Balan. Iniciaram-se os 18 

informes: I. O professor Valdecir Marvulle informou que estavam abertas as 19 

inscrições para representação no Consuni e Consepe e solicitou que os 20 

Conselheiros conscientizassem aos seus colegas para se candidatassem a fim 21 

de que houvesse inscrições suficientes para que o número de vagas referentes 22 

à representação do Centro fosse preenchido. II. O discente Anderson de 23 

França Queiróz informou sobre a sua participação na reunião que discutiu 24 

eleições paritárias para Reitor. Após pequena discussão, o professor Valdecir 25 

Marvulle solicitou que o mesmo convidasse representantes do DCE e do 26 

SinTUFABC para participarem de uma discussão sobre a questão das eleições 27 

paritárias que estará na pauta da próxima reunião do ConCMCC. III. O 28 

professor Alessandro Jacques Ribeiro informou que foi eleito Coordenador do 29 

curso de Mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática. 30 

IV. O professor Valdecir Marvulle leu comunicação interna enviada ao 31 

ConCMCC intitulada: Resposta da Coordenação do Curso de Licenciatura em 32 
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Matemática à CI CMCC 253-2012 intitulada “Critérios de Alocação Didática”, 1 

encaminhada pela Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática, a 2 

professora Virgínia Cardia Cardoso. V. O professor Daniel Miranda Machado, 3 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Matemática, prestou 4 

esclarecimentos sobre como é feita a alocação didática das disciplinas 5 

relacionadas à área de Matemática e esclareceu dúvidas dos Conselheiros. 6. 6 

O professor Ronaldo Cristiano Prati informou sobre o andamento das 7 

negociações para alocação de espaço de laboratórios de pesquisa do Centro 8 

no Bloco L: segundo ele o Centro terá direito a seiscentos e sessenta metros 9 

quadrados no Bloco L, espaço esse que será dividido em seis salas de 10 

cinquenta metros quadrados e dez salas de trinta metros quadrados. A 11 

expectativa é que as obras se encerrem no segundo semestre do ano de dois 12 

mil e quinze. Não havendo mais nenhum informe e antes de iniciar a discussão 13 

dos itens constantes da ordem do dia, o professor Valdecir Marvulle solicitou a 14 

inversão dos itens da pauta, o que após consulta, foi aprovado por 15 

unanimidade pelo Conselho. Após isso, o primeiro item a ser discutido foi: 16 

Aprovação da filiação ao Programa de Pesquisador Colaborador (Resolução 17 

CONSUNI número noventa e dois) do Professor Walter Teixeira Lima Junior, 18 

da Universidade Metodista. Item relatado pelo professor Ronaldo Cristiano Prati 19 

que explicou que se trata de uma colaboração interdisciplinar e que a 20 

Universidade Metodista exige um vínculo formal com a UFABC para que o 21 

professor Walter Teixeira Lima Junior possa ter dispensa de carga didática e 22 

trabalhar em colaboração. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi 23 

aprovado por unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Análise do 24 

pedido de afastamento internacional para realização de pós-doutoramento dos 25 

professores Karla Vittori e Edson Ryoji Okamoto Iwaki. Itens relatados pelo 26 

professor Valdecir Marvulle que cedeu a palavra para que os professores Karla 27 

Vittori e Edson Ryoji Okamoto Iwaki relatassem os seus pedidos de 28 

afastamento. A professora Karla Vittori explicou que irá antecipar metade da 29 

sua carga e que irá ministrar cerca de trinta créditos até o seu afastamento em 30 

fevereiro do ano de dois mil e quatorze, ela também explicou que está 31 

pleiteando uma bolsa em agências de fomento brasileiras e que já trabalha em 32 

colaboração com o seu futuro orientador de pós-doutorado. O professor Edson 33 
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Ryoji Okamoto Iwaki explicou que também já está antecipando a carga 1 

didática, pois ele pretende se afastar em outubro de dois mil e treze e que 2 

inicialmente está pedindo um afastamento de dois anos, pois o Programa 3 

Ciências Sem Fronteiras para o qual ele deseja submeter um projeto possibilita 4 

um afastamento de um ano que pode ser prorrogado por até doze meses. Ele 5 

esclareceu que não necessariamente irá se afastar por dois anos, mas que já 6 

está antecipando este pedido de forma a evitar burocracias caso ele considere 7 

necessário pedir a prorrogação. Após pequena discussão, os itens foram 8 

colocados em votação e aprovados por unanimidade. O próximo assunto a ser 9 

discutido foi: Apreciação de minuta de resolução para concessão de 10 

afastamento de docentes, ocupantes de cargos efetivos lotados no CMCC da 11 

Universidade Federal do ABC, para qualificação em programas de pós-12 

doutorado. Item relatado pelo professor Alessandro Jacques Ribeiro que 13 

explicou que após enviar uma prévia da minuta recebeu mensagens de dois 14 

docentes com sugestões de alterações que ele considerou pertinentes. O 15 

professor Alessandro Jacques Ribeiro fez um resumo do texto da minuta, 16 

esclarecendo que a Comissão se baseou em documentos da Comissão 17 

Permanente de Pessoal Docente e da lei federal número oito mil cento e doze 18 

para redigir a minuta. O professor Valdecir sugeriu uma alteração no artigo 19 

terceiro: a inclusão de um parágrafo que diz a resolução se aplica a período 20 

superiores a um quadrimestre, uma vez que afastamentos de até um 21 

quadrimestre deveriam ser aprovados automaticamente, pois esse seria o 22 

quadrimestre sabático do docente, já que foi aprovado por este Conselho que 23 

os docentes do Centro têm direito a um quadrimestre por ano para dispensa de 24 

carga didática. O professor Valdecir Marvulle sugeriu que o número restritivo de 25 

quinze por cento de afastamentos por área do Centro deveria ser revisto, pois 26 

ele não acredita que ocorrerá uma situação em que nove docentes do Centro 27 

se afastem simultaneamente para realização de pós-doutoramento. O 28 

professor Igor Leite Freire manifestou que ele acreditava que o número de 29 

quinze por cento tenha sido retirado de um documento anteriormente 30 

apresentado ao Centro em que isso seria utilizado como parâmetro para a 31 

percentagem de carga a ser absorvida pelo Centro em casos de afastamentos, 32 

mas que em sua opinião na situação que se apresentava atualmente isso não 33 
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seria necessário, pois os docentes estavam antecipando e repondo sua carga 1 

didática. Ele sugeriu que esse número seja repensado e que seja dada ao 2 

ConCMCC a prerrogativa de estabelecer este número de acordo com a 3 

necessidade. O professor Valdecir Marvulle sugeriu que fosse criada uma regra 4 

para aqueles que quisessem se afastam sem repor a carga e para aqueles que 5 

quisessem repor a carga, esses últimos poderiam se afastar quando quisessem 6 

respeitado o interstício de quatro anos. Para aqueles que não quisessem repor 7 

a carga, esse teria de respeitar as regras de classificação e esse tipo de 8 

afastamento não poderia ser superior a cinco por cento dos docentes do 9 

Centro. Após essa pequena discussão e sugestões de alterações foi sugerido 10 

pelo professor Valdecir Marvulle que o item fosse retirado de pauta a fim de 11 

que fosse reformulado. O item será novamente submetido à apreciação do 12 

Conselho na próxima reunião ordinária. O próximo assunto a ser discutido foi: 13 

Aprovação do relatório de estágio probatório do professor Alexei Magalhães 14 

Veneziani. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Como não houve 15 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 16 

unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Ata da oitava reunião 17 

ordinária do Concen-CMCC, realizada em doze de dezembro de dois mil e 18 

doze. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve 19 

nenhuma sugestão de alteração, a ata foi colocada em votação e aprovada por 20 

unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Apreciação do ad 21 

referendum que aprovou o plano de gastos de reserva técnica institucional do 22 

CMCC: Processo FAPESP 10/52592-0 (RT-INST). Item relatado pelo professor 23 

Valdecir Marvulle que explicou que devido ao prazo escasso para enviar o 24 

plano de gastos para a FAPESP, ele teve de aprová-lo por meio de um ad 25 

referendum. Ele explicou que os recursos foram alocados para a realização de 26 

melhorias nos laboratórios de pesquisa do sexto andar da Torre Dois do Bloco 27 

A. Como não houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e 28 

aprovado por unanimidade. O próximo assunto a ser discutido foi: Análise do 29 

pedido de afastamento internacional do professor Igor Leite Freire. Item 30 

relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Como não houve nenhuma 31 

manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 32 

próximo assunto a ser discutido foi: Aprovação de ad referendum de formação 33 
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de Banca concurso da área de Ensino em Matemática: Titulares: (Presidente) 1 

Celi Espasandin Lopes - UNICSUL (São Paulo), Renata Prenstteter Gama - 2 

UFSCAR (São Carlos), Márcio Fabiano Silva - UFABC (Santo André). 3 

Suplentes: Andréia Dalcin - UFRS, Tânia Maria Vilela Salgado Lacaz - UNESP 4 

(Guaratinguetá) e Virgínia Cardia Cardoso - UFABC (santo André). Item 5 

relatado pelo professor Valdecir Marvulle que explicou que teve de aprovar ad 6 

referendum a composição da banca, pois a mesma foi formada após a última 7 

reunião ordinária do ano de dois mil e doze e que agora estava colocando em 8 

aprovação esse ad referendum. Como não houve nenhuma manifestação, o 9 

item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A reunião foi 10 

suspensa pelo presidente por falta de quórum às dezesseis horas e quinze 11 

minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, secretária 12 

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 13 
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