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Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, no horário das 1 

catorze horas e vinte e quatro 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 quarta reunião ordinária do Conselho do 5 

Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC 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, o professor André 9 

Guilherme Ribeiro Balan, a professora Marcela Bermudéz Echeverry, o 10 

professor Igor Leite Freire, o professor Norberto Aníbal Maidana, o professor 11 

Vladislav Kupriyanov, o professor Roldão da Rocha Júnior, o professor Ronaldo 12 

Cristiano Prati e o professor Antonio Cândido Faleiros, representantes dos 13 

servidores docentes deste Centro; a representante dos servidores técnico-14 

administrativos deste Centro a servidora Elaine Konno Rocha; o representante 15 

dos discentes de graduação o aluno Gabriel Camargo de Carvalho. Ausência 16 

justificada do professor Alessandro Jacques Ribeiro e da sua suplente a 17 

professora Virgínia Cardia Cardoso e do discente de graduação Anderson de 18 

França Queiróz e seu suplente Tiago Furtado de Oliveira. Ausência injustificada 19 

da servidora Quélita Lidaiana e do discente de pós-graduação Felipe Augusto 20 

Pereira Santos e Oliveira e do seu suplente Lucas Ramos Lourenço. Iniciaram-21 

se os informes: O professor Valdecir Marvulle pediu que fosse novamente 22 

incluído na pauta o assunto da redistribuição do professor Marcus Antonio 23 

Marrocos Mendonça, pois no seu entendimento houve um erro de condução do 24 

Conselho e o regulamento deveria ter sido seguido nesse caso.  A inclusão foi 25 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. O professor Valdecir 26 

Marvulle sugeriu que fosse feita uma moção de agradecimento ao professor 27 

Rodney Carlos Bassanezi pelos serviços prestados à Universidade, tendo em 28 

vista a sua recente aposentadoria, a qual após votação foi aprovada por 29 

unanimidade. Não havendo mais nenhum informe, o primeiro item a ser 30 

discutido foi: Ata da terceira reunião ordinária do ano de dois mil e treze, 31 

ocorrida em seis de março de dois mil e treze. Item relatado pela servidora 32 
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Patrícia Dias dos Santos. Como não houve sugestões de alteração, o item foi 1 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Houve uma pequena 2 

discussão sobre o assunto referente à nova composição do Conselho e após 3 

isso o próximo item a ser discutido foi: Formação de Comissão Eleitoral e 4 

análise da sugestão de edital para a eleição do ConCMCC. Item relatado pelo 5 

professor Valdecir Marvulle. Após discussão, foi aprovado por unanimidade que 6 

a Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes membros: o professor 7 

Marcelo Salvador Caetano, a servidora Patrícia Dias dos Santos, a aluna de 8 

graduação Acsa Pereira de Almeida e o aluno de pós-graduação Tadeu 9 

Hayashida, sob a presidência do primeiro. O edital da eleição do ConCMCC foi 10 

aprovado por unanimidade, com a seguinte alteração: no item oito ponto dois 11 

onde está escrito “Se o número de candidatos for ou menor ao número de 12 

vagas, estes automaticamente estarão eleitos sem a necessidade de votação” 13 

será acrescentada a palavra igual depois da palavra for. O próximo item a ser 14 

discutido foi: Instalação de lousas verdes nas paredes perpendiculares das 15 

salas do terceiro andar da Torre Dois do Bloco A. Item relatado pelo professor 16 

Edson Pinheiro Pimentel que informou que foi procurado pelo professor Jair 17 

Donadelli, o qual sugeriu que fossem colocadas lousas nas paredes 18 

perpendiculares das salas do terceiro andar da Torre Dois do Bloco A, pois em 19 

algumas dessas salas as lousas brancas não eram suficientes para os 20 

professores ministrarem disciplinas em que era preciso escrever muito. Ele 21 

informou que consultou a Prefeitura Universitária a respeito da instalação das 22 

lousas e que a mesma sugeriu que a Direção do Centro solicitasse 23 

formalmente esta instalação via Comunicação Interna, o professor Edson 24 

Pinheiro Pimentel resolveu então submeter o assunto à deliberação do 25 

Conselho, a fim de que ele desse o seu aval. A servidora Elaine Konno Rocha 26 

informou que a Divisão Acadêmica recebe muitas reclamações a respeito de 27 

lousas brancas que não são adequadamente limpas ou até mesmo encontram-28 

se danificadas, o que prejudica o bom andamento das aulas. Como não houve 29 

mais nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 30 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Concursos da área de 31 

Computação para o ano de dois mil e treze. O professor Valdecir Marvulle 32 

apresentou a demanda encaminhada pela Coordenação do Curso de 33 



3 
 

Bacharelado em Computação: áreas de Banco de Dados, Engenharia de 1 

Software e Segurança (duas vagas para professor efetivo e uma vaga para 2 

professor visitante), áreas de Redes de Computadores, Circuitos Digitais e 3 

Sistemas Digitais (uma vaga para professor efetivo e uma vaga para professor 4 

visitante), áreas de Compiladores e Paradigmas de Programação (uma vaga 5 

para professor efetivo e uma vaga para professor visitante), área geral (uma 6 

vaga para professor efetivo e uma vaga para professor visitante). Após 7 

pequena discussão, o item foi colocado em votação e aprovado por 8 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Solicitação de pedido de 9 

afastamento internacional do professor Olexandr Zhydenko. O item foi retirado 10 

de pauta a pedido do professor Valdecir Marvulle a fim de que o demandante 11 

faça as devidas correções no pedido de afastamento. O próximo item a ser 12 

discutido foi: Mudança do laboratório reservado para a pós-graduação. Item 13 

relatado pelo professor Luis Carlos da Silva Rozante que informou que a 14 

Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação solicitou 15 

que o laboratório atualmente alocado para o uso dos alunos de pós-graduação 16 

que tem quarenta e sete computadores, seja substituído por um dos 17 

laboratórios menores que tem trinta computadores, para que isso possibilite 18 

aumentar o número de vagas ofertadas em algumas disciplinas da graduação. 19 

Após pequena discussão, foi colocado em votação e aprovado por 20 

unanimidade o seguinte encaminhamento: o laboratório atualmente utilizado 21 

pelos discentes de pós-graduação será substituído por um menor e será 22 

aguardada a finalização de toda a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa 23 

do sexto andar da Torre Dois para que então o Conselho avalie se há 24 

condições favoráveis para que o laboratório seja definitivamente devolvido à 25 

Pró-Reitoria de Graduação. O próximo item a ser discutido foi: Discussão sobre 26 

o pedido de redistribuição do professor Marcus Antonio Marrocos Mendonça. O 27 

professor Valdecir Marvulle iniciou a relatoria lembrando que existe uma 28 

cláusula na Resolução número oito que não é restritiva e que diz que uma vez 29 

que o docente que está solicitando redistribuição foi aprovado em concurso da 30 

UFABC, então seria automaticamente aceito e que foi o que ele fez quando 31 

chegou às suas mãos o pedido do professor Marcus Antonio Marrocos 32 

Mendonça e ele soube que ele já havia sido anteriormente aprovado em 33 
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concurso para a UFABC. O professor Valdecir Marvulle fez um histórico a 1 

respeito do momento em que a Resolução foi criada, em que quando um 2 

pedido de redistribuição é recebido, uma comissão interna é formada para 3 

avaliar se o candidato tem o perfil adequado para a Universidade, porém, uma 4 

vez que este candidato já teve uma avaliação feita por uma banca de concurso 5 

externa e sendo esta comissão idônea, então naquele momento considera-se 6 

que essa avaliação já era suficiente para deferir o pedido do candidato. O 7 

professor Valdecir Marvulle disse que ao tomar conhecimento do que ocorreu 8 

na reunião anterior, pediu que o assunto fosse novamente colocado em pauta, 9 

pois em sua opinião o Conselho não poderia tomar uma decisão que 10 

conflitasse com a sua própria resolução e que o que poderia ser feito era 11 

modificar a resolução, mas que enquanto isso não fosse feito o Conselho 12 

deveria seguir o que ditava a mesma. Ele informou que conversou com o 13 

professor Maurício Firmino Silva Lima, que foi nomeado presidente da 14 

Comissão que iria avaliar o pedido de redistribuição e que o mesmo disse que 15 

o seu parecer seria favorável à redistribuição. O professor Valdecir Marvulle 16 

destacou a importância de este caso ter ocorrido, pois isso possibilitaria que a 17 

resolução fosse modificada e evitasse problemas futuros para o Centro e 18 

sugeriu que a resolução número oito fosse revogada a fim de que o Conselho 19 

pudesse reformulá-la. O professor Valdecir Marvulle solicitou então que tendo 20 

em vista que o regulamento previa o deferimento automático da redistribuição e 21 

que a área de Matemática havia se mostrado favorável ao pedido, que a 22 

redistribuição do professor Marcus Antonio Marrocos Mendonça fosse 23 

aprovada, respeitando a resolução do Conselho de Centro. O professor Edson 24 

Pinheiro Pimentel pediu a palavra e relatou o que ocorreu na reunião anterior. 25 

Após pequena discussão, o pedido de redistribuição do professor Marcus 26 

Antonio Marrocos Mendonça foi colocado em votação e aprovado por 27 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Sugestão de modificação da 28 

Resolução ConCMCC número oito. Item relatado pelo professor Antonio 29 

Cândido Faleiros, que sugeriu alterações no artigo primeiro da referida 30 

resolução. Após discussão e sugestões por parte dos Conselheiros, o professor 31 

Valdecir Marvulle sugeriu que essa resolução fosse tornada sem efeito e que o 32 

professor Antonio Cândido Faleiros apresentasse uma nova versão na próxima 33 
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reunião ordinária, o que após votação foi aprovado por unanimidade. O 1 

próximo item a ser discutido foi: Sugestão de composição para a próxima 2 

legislatura do ConCMCC. Item relatado pelo professor Igor Leite Freire. Após 3 

discussão, foi aprovada a proposta que contemplava a seguinte composição: 4 

diretor e vice-diretor (membros natos), seis servidores docentes do CMCC, um 5 

discente de graduação, um discente de pós-graduação, um servidor técnico-6 

administrativo, um servidor docente do CMCC para representar o CMCC no 7 

CECS e um servidor docente do CMCC para representar o CMCC no CCNH. O 8 

próximo item a ser discutido foi: Proposta para limite de débito em carga 9 

didática. Item relatado pelo professor Igor Leite Freire. Após apresentação da 10 

proposta e discussão por parte do Conselho, a mesa solicitou que o relator 11 

elaborasse uma proposta de resolução e submetesse a mesma na próxima 12 

reunião.  Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o Presidente da Mesa 13 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e 14 

quarenta e dois minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias dos Santos, 15 

secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 16 
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