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ATA Nº 06/2013 

Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2013, no horário das 14h15, na sala 1 

312, localizada no 3º andar da 2ª torre no Bloco A da Universidade Federal do 2 

ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados número 5001, Bairro Bangu, 3 

Santo André, São Paulo, realizou-se a 6ª reunião ordinária do Conselho do 4 

Centro de Matemática, Computação e Cognição - ConCMCC desta 5 

Universidade, previamente convocada e presidida pelo Presidente deste 6 

Conselho o professor Valdecir Marvulle. Estiveram presentes: o vice-presidente 7 

deste Conselho o professor Edson Pinheiro Pimentel; os representantes dos 8 

servidores docentes do Centro o professor André Guilherme Ribeiro Balan e a 9 

sua suplente a professora Ana Carolina Boero, a professora Ruth Ferreira 10 

Galduróz, a professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani, a professora Virgínia 11 

Cardia Cardoso, a professora Debora Maria Rossi de Medeiros e o professor 12 

Antonio Cândido Faleiros; o representante dos discentes de pós-graduação o 13 

aluno Saulo Ramos Pereira. Ausência justificada das representantes dos 14 

servidores técnico-administrativos deste Centro a servidora Karine Zemczak e 15 

a servidora Elaine Konno Rocha. Ausência injustificada do discente de 16 

graduação William Lombardi e seu suplente Cláudio Carvalho. Iniciaram-se os 17 

informes: O professor Edson Pinheiro Pimentel iniciou a reunião e deu as boas 18 

vindas à nova legislatura do Conselho de Centro e teve a sua fala 19 

complementada com a chegada do professor Valdecir Marvulle que também 20 

parabenizou os eleitos. Em seguida, o professor Valdecir Marvulle informou 21 

que estava ocorrendo o processo de alocação de salas de docentes no campus 22 

de São Bernardo do Campo e esclareceu dúvidas dos docentes a respeito de 23 

como será feita a ocupação destas salas. Não havendo mais nenhum informe, 24 

o primeiro item a ser discutido foi: Ata da 4ª reunião ordinária de 2013, ocorrida 25 

em 05 de junho de 2013. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. 26 

Como não houve sugestões de alteração, o item foi colocado em votação e 27 

aprovado por unanimidade com três abstenções. O próximo item a ser 28 

discutido foi:  Ata da 5ª reunião ordinária de 2013, ocorrida em 03 de julho de 29 

2013. Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve 30 

sugestões de alteração, o item foi colocado em votação e aprovado por 31 

unanimidade com três abstenções. O próximo item a ser discutido foi: Ad 32 
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referendum da comissão eleitoral que conduzirá o processo eleitoral para 1 

escolha do diretor e vice-diretor do CMCC. Item relatado pelo professor 2 

Valdecir Marvulle que informou que à pedido da Secretaria Geral aprovou por 3 

meio de ad referendum a Comissão formada pela aluna de graduação Etienne 4 

Sampaio Oliveira, pelo aluno de pós-graduação Felipe Augusto P. V. Santos e 5 

Oliveira, pelas técnicas-administrativas Patrícia Dias dos Santos e Acsa Pereira 6 

de Almeida e pelos docentes Rodrigo Fresneda (Presidente), Marcela 7 

Bermudéz Echeverry e Elizabeth Teodorov, pois a mesma iria ser discutida 8 

numa reunião do Consuni que ocorreu anteriormente à 6ª sessão ordinária do 9 

ConCMCC. O ad referendum foi colocado em votação e aprovado por 10 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Mudança de PPC da 11 

Licenciatura em Matemática. Item relatado pela professora Virgínia Cardia 12 

Cardoso. Após pequena discussão o item foi colocado em votação e aprovado 13 

por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Pedido de redistribuição 14 

da professora Neide Cardoso de Moura da UFFS para a UFABC. Item relatado 15 

pelo professor Valdecir Marvulle. Após discussão, o Conselho votou e aprovou 16 

por unanimidade com uma abstenção que o pedido seria indeferido, pois não 17 

havia interesse na área de atuação da referida docente. O próximo item a ser 18 

discutido foi: Pedido de redistribuição do professor Robson da Silva da UFABC 19 

para a Unifesp. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Como não 20 

houve nenhuma manifestação, o item foi colocado em votação e aprovado por 21 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Parecer da Comissão de 22 

Análise do Pedido de Redistribuição do professor Doutor Geraldo Pompeu 23 

Júnior. Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle que leu o parecer da 24 

Comissão, o qual foi contrário ao pedido de redistribuição. Após pequena 25 

discussão, o parecer foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O 26 

próximo item a ser discutido foi:  Relatório final de estágio probatório dos 27 

professores Pedro Lauridsen Ribeiro e Maria Teresa Carthery Goulart. Item 28 

relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Como não houve nenhuma 29 

manifestação, os relatórios foram colocados em votação e aprovados por 30 

unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Rediscussão do pedido de 31 

dispensa didática do professor Igor Leite Freire feito pela Reitoria através da CI 32 

Reitoria 065/2013 intitulada “Dispensa de carga didática para atuação em 33 
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tempo integral em comissão de PAD”. Item relatado pelo professor Valdecir 1 

Marvulle. Após discussão, foi colocada em votação e aprovado por 2 

unanimidade que o ConCMCC concorda com  a dispensa mas que deverá ser 3 

encaminhada uma Comunicação Interna à Reitoria solicitando que a mesma 4 

comunique aos demais Centros a respeito da dispensa didática e solicite à Pró-5 

Reitoria de Graduação que realize a devida mudança no total de créditos 6 

devidos por cada Centro. O próximo item a ser discutido foi: Edital de abertura 7 

de concurso para o Bacharelado em Matemática. Item relatado pelo professor 8 

Valdecir Marvulle. Após pequena discussão o item foi colocado em votação e 9 

aprovado por unanimidade. O próximo item a ser discutido foi: Projeto FAPESP 10 

RTI 2010/52592-0: Aprovação do Relatório Científico. Item relatado pelo 11 

professor Valdecir Marvulle. Como não houve nenhuma manifestação, o 12 

relatório foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. O próximo item 13 

a ser discutido foi: Alterações do Regimento do ConCMCC tendo em vista o 14 

parecer da Procuradoria Jurídica. Item relatado pelo professor Antonio Cândido 15 

Faleiros. Após apresentação das alterações ao Regimento, as mesmas foram 16 

colocadas em votação e aprovadas por unanimidade. O próximo item a ser 17 

discutido foi:  Minuta de Resolução que regulamenta as normas para análise de 18 

processos de redistribuição para o CMCC. Item relatado pelo professor Antonio 19 

Cândido Faleiros. Após pequena discussão o item foi colocado em votação e 20 

aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhum assunto para tratar, o 21 

Presidente da Mesa agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 22 

dezessete horas e trinta e um minutos. Assim, para constar, eu, Patrícia Dias 23 

dos Santos, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata. 24 
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