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

catorze horas e quarenta e dois minutos, na sala trezentos e doze, localizada 2 

no terceiro andar da segunda torre do 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 segunda reunião ordinária do Conselho 5 

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

Universidade, previamente convocada e presidida pelo presidente deste 7 

Conselho o professor Valdecir Marvulle. Estiveram presentes: o vice-presidente 8 

deste Conselho o professor Edson Pinheiro Pimentel, a professora Marcela 9 

Bermúdez Echeverry, o professor João Paulo Góis, o professor Alessandro 10 

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

servidores docentes deste Centro; as representantes dos servidores técnico-12 

administrativos deste Centro a servidora Quélita Lidaiana Sousa e a servidora 13 

Elaine Konno Rocha; o representante dos discentes de graduação Gabriel 14 

Camargo de Carvalho e o representante dos discentes de pós-graduação 15 

Lucas Ramos Lourenço. Ausência justificada do professor Vladislav 16 

Kupriyanov, da professora Silvia Cristina Dotta, do professor André Guilherme 17 

Ribeiro Balan, do professor Roldão da Rocha Júnior, do professor Luis Paulo 18 

Barbour Scott e dos discentes de graduação Anderson de França Queiróz e 19 

Tiago Furtado. Ausência injustificada do professor Ronaldo Cristiano Prati. 20 

Como não houve informes, iniciou-se a discussão a partir do primeiro item 21 

constante da pauta. Assim, o primeiro item a ser discutido foi: Proposta de 22 

política de uso dos laboratórios didáticos da graduação. Item relatado pelo 23 

professor Márcio Katsumi Oikawa, que se apresentou como Coordenador dos 24 

Laboratórios Didáticos de Informática da Universidade e informou que nos 25 

últimos meses tem havido um esforço da Pró-Reitoria de Graduação para 26 

regulamentar as regras de uso dos laboratórios, unificar normas e formalizar 27 

processos que já estavam sendo realizados. Ele solicitou então que Conselho 28 

tomasse ciência do documento encaminhado por ele como anexo da pauta da 29 

reunião e que o mesmo fosse encaminhado às Coordenações de Curso do 30 

Centro para análise, revisão e contribuições. O professor Valdecir Marvulle 31 

perguntou se esse documento iria ser objeto de pauta da reunião da Comissão 32 



2 
 

de Graduação ao que o professor Márcio Katsumi Oikawa respondeu que o 1 

documento já havia sido analisado pela Comissão de Graduação no ano 2 

passado e que naquela reunião foi deliberado que o documento deveria 3 

também ser submetido aos Conselhos de Centro e Coordenações e após 4 

alterações sugeridas, ser novamente apreciado pela Comissão de Graduação. 5 

Após sugestão do professor Valdecir Marvulle, o Conselho decidiu indicar as 6 

professoras Virginia Cardia Cardoso da área de Ensino, Fabiana Soares 7 

Santana da área de Computação e Raquel Vecchio Fornari da área de 8 

Cognição para transmitirem a proposta aos seus pares e no caso de haver 9 

sugestões, encaminhá-las ao professor Márcio Katsumi Oikawa. O professor 10 

Valdecir Marvulle interrompeu a reunião para solicitar a inversão da pauta, a 11 

qual foi aprovada por unanimidade após votação. Após isso, o professor 12 

Alessandro Jacques Ribeiro solicitou a inclusão do seguinte assunto na pauta: 13 

Discussão sobre alocação de espaço para execução do projeto “Conhecimento 14 

Matemático para o Ensino de Álgebra: Uma Abordagem Baseada em Perfis 15 

Conceituais” o qual será coordenado pelo próprio professor Alessandro 16 

Jacques Ribeiro. Após votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. O 17 

próximo item a ser discutido foi: Ata da primeira reunião ordinária de dois mil e 18 

treze, ocorrida em seis de fevereiro de dois mil e treze. Item relatado pela 19 

servidora Patrícia Dias dos Santos. A servidora Elaine Konno Rocha verificou 20 

que as últimas linhas da ata causavam estranheza porque remetiam para a 21 

reunião de dezembro de dois mil e doze e que constava que a reunião havia 22 

sido suspensa por falta de quórum, sendo que ela se recordava que todos os 23 

assuntos da pauta haviam sido discutidos. O professor Valdecir Marvulle 24 

solicitou que as alterações fossem encaminhadas para a Secretaria do 25 

Conselho para correção. A ata foi então colocada em votação e aprovada com 26 

alterações por unanimidade com uma abstenção. O próximo item a ser 27 

discutido foi: Aprovação do relatório final de estágio probatório do docente 28 

Daniel Morgato Martin. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle que 29 

informou que a Comissão que fez o parecer sobre os relatórios de estágio 30 

probatório recomendou a aprovação do docente. Como não houve 31 

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

próximo item a ser discutido foi: Pedido de redistribuição do professor Marcelo 33 
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Zanchetta do Nascimento da Universidade Federal do ABC para a 1 

Universidade Federal de Uberlândia. Item relatado pelo professor Valdecir 2 

Marvulle. O professor João Paulo Gois perguntou se já poderia ser aberto 3 

concurso para preencher a vaga liberada pelo professor Marcelo Zanchetta do 4 

Nascimento, ao que o professor Valdecir Marvulle informou que na próxima 5 

semana haveria uma reunião com os Coordenadores de Curso para a 6 

discussão sobre redistribuição interna das vagas de concurso do Centro. Como 7 

não houve mais nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e 8 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Pedido de 9 

transferência de projeto do CNPq do professor Humberto Luiz Razente da 10 

Universidade Federal do ABC para a Universidade Federal de Uberlândia. Item 11 

relatado pelo professor Valdecir Marvulle que explicou que o professor 12 

Humberto Luiz Razente enquanto era docente do Centro teve um projeto do 13 

CNPq aprovado e que utilizou parte da verba para comprar equipamentos que 14 

foram patrimoniados pela Universidade Federal do ABC, mas que como ainda 15 

havia uma verba residual ele gostaria de adquirir equipamentos como docente 16 

da Universidade Federal de Uberlândia e para isso precisava transferir o local 17 

do projeto para aquela Universidade. O professor Valdecir Marvulle relatou que 18 

pediu a documentação sobre o projeto fornecida pelo CNPq para verificar se 19 

havia alguma cláusula do órgão que impedia essa transferência, e que como 20 

constatou não haver nenhum impedimento submeteu o assunto para o 21 

Conselho. Como não houve manifestações o item foi colocado em votação e 22 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Relatório de 23 

Gestão do Exercício de Dois Mil e Doze. Item relatado pelo professor Valdecir 24 

Marvulle que informou que o relatório trata de tudo que foi realizado pelo 25 

Centro no exercício anterior e que o mesmo já havia sido encaminhado para o 26 

Ministério da Educação. Ele agradeceu a todos os envolvidos na elaboração do 27 

relatório. Como não houve manifestações o item foi colocado em votação e 28 

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

pedido de afastamento internacional da professora Tatiana Lima Ferreira. Item 30 

relatado pelo professor Valdecir Marvulle que informou que a docente pediu 31 

afastamento para realização de pós-doutoramento a partir do mês de julho e já 32 

havia antecipado parte dos créditos. O professor Valdecir observou que a 33 
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aprovação do afastamento da docente, deixaria o Centro próximo do limite 1 

anual de cinco por cento de afastamentos internacionais para pós-2 

doutoramento do Centro, o que tornava crítico que as regras para aprovação 3 

de pedidos de afastamento internacional fossem brevemente aprovadas. A 4 

professora Marcela Bermudez Echeverry informou que a professora Tatiana 5 

Lima Ferreira consultou os seus colegas da área de Cognição sobre o seu 6 

afastamento e que foi consenso que o pós-doutoramento daria uma ótima 7 

contribuição científica para a área. O professor Alessandro Jacques Ribeiro 8 

informou que em breve seria novamente submetida a proposta de resolução 9 

que normatiza a análise de pedidos de afastamento para pós-doutoramento. O 10 

professor Alessandro Jacques Ribeiro sugeriu que fossem divulgados os 11 

nomes dos docentes que tiveram pedidos de afastamento para pós-12 

doutoramento aprovados, bem como o período de afastamento para que os 13 

seus colegas que desejassem fazer pedidos semelhantes pudessem se 14 

preparar. O docente também sugeriu que fossem divulgados os nomes dos 15 

docentes que já se afastaram com o mesmo objetivo. Como não houve mais 16 

nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 17 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Discussão sobre a Resolução 18 

com diretrizes para oferta e alocação de disciplinas. Item relatado pelo 19 

professor Valdecir Marvulle que informou que a resolução tem por objetivo 20 

normatizar a oferta e locação de disciplinas e que como a mesma atualmente 21 

estava em discussão na Comissão de Graduação, a Pró-Reitoria de Graduação 22 

solicitou que a proposta fosse levada aos Conselhos de Centro para enriquecê-23 

la. Após algumas considerações do professor Edson Pinheiro Pimentel sobre a 24 

importância da aprovação de uma resolução deste tipo, foi aprovado por 25 

unanimidade o encaminhamento de que o Conselho tomou ciência da 26 

resolução e naquele momento não houve nenhuma sugestão de alteração, mas 27 

que caso posteriormente surgisse alguma sugestão ela deveria ser 28 

encaminhada via Diretoria antes da próxima reunião do Conselho de Ensino, 29 

Pesquisa e Extensão. O próximo item a ser discutido foi: Análise da CI Reitoria 30 

número Treze do ano de dois mil e treze que encaminhou Portaria de 31 

normatização de procedimentos para laboratórios de pesquisa. Item relatado 32 

pelo professor Valdecir Marvulle que após enumerar os atuais laboratórios de 33 
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pesquisa do Centro, informou que a Reitoria solicitou que o Centro divulgasse 1 

uma portaria normatizando os procedimentos de laboratórios de pesquisa. 2 

Após pequena discussão foi aprovado por unanimidade com uma abstenção 3 

que será publicada uma portaria de normatização de procedimentos para 4 

laboratórios de pesquisa do CMCC e que uma cópia da mesma será 5 

encaminhada a todos os Coordenadores de Laboratórios com destaque para o 6 

artigo que trata da responsabilidade sobre a liberação de uso dos mesmos. O 7 

próximo item a ser discutido foi: Discussão sobre alocação de espaço para 8 

execução do projeto “Conhecimento Matemático Para O Ensino De Álgebra: 9 

Uma Abordagem Baseada Em Perfis Conceituais” coordenado pelo professor 10 

Alessandro Jacques Ribeiro. O professor Valdecir Marvulle informou que em 11 

conversa prévia com o professor Alessandro Jacques Ribeiro sugeriu que ele 12 

ocupasse a sala de reunião que estava sendo atualmente utilizada pelo 13 

professor Guiou Kobayashi, uma vez que o mesmo estava em vias de ocupar 14 

um dos laboratórios de pesquisa do sexto andar ou uma sala de aula pequena 15 

localizada em uma das três torres do Bloco A. O professor João Paulo Gois 16 

pediu a palavra e informou que como o cabeamento dos laboratórios do sexto 17 

andar não estava pronto, ele não acreditava que o professor Guiou Kobayashi 18 

liberaria tão cedo a sala de reunião. O professor Alessandro Jacques Ribeiro 19 

manifestou que não se sentia seguro para assinar a documentação do projeto 20 

enquanto não houvesse uma posição clara de qual espaço ele poderia ocupar. 21 

Após pequena discussão, além dos dois encaminhamentos propostos: a 22 

disponibilização de uma das salas de reunião do quinto andar como espaço 23 

para implementação do projeto ou a utilização de uma sala de aula em uma 24 

das três torres, o professor Valdecir Marvulle sugeriu que como terceiro 25 

encaminhamento que a Secretaria do Conselho agendasse uma reunião com 26 

ele, o professor Alessandro Jacques Ribeiro, a Reitoria, a Chefia de Gabinete, 27 

a Prefeitura Universitária e a Coordenação do Núcleo de Tecnologia da 28 

Informação para resolver a questão da infraestrutura dos laboratórios de 29 

pesquisa e a alocação de espaço para o projeto. O próximo item a ser discutido 30 

foi: Moção de condolências para o professor André Guilherme Ribeiro Balan. O 31 

professor Valdecir Marvulle propôs que o Conselho publicasse uma moção de 32 

condolências ao professor André Guilherme Ribeiro Balan, membro deste 33 
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Conselho, cuja mãe havia falecido há pouco tempo, o que foi aprovado por 1 

unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da 2 

Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas 3 

e vinte e dois minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 4 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 5 
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Secretária Executiva  
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