CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO

ATA Nº 01/2011
1

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, no horário das

2

quatorze horas e quinze minutos, na sala 302, na terceira torre do Bloco A da

3

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados

4

número cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a

5

primeira reunião ordinária do Conselho do Centro de Matemática, Computação

6

e Cognição - CMCC desta Universidade, previamente convocada e presidida

7

pelo professor Valdecir Marvulle, presidente do Conselho, com a presença da

8

professora Cristiane Otero Reis Salum, do professor Cristian Favio Coletti, do

9

professor Francisco de Assis Zampirolli, da professora Ilma Aparecida

10

Marques, do professor Gustavo Sousa Pavani e do seu suplente Ercílio

11

Carvalho da Silva, do professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki, do professor

12

Márcio Fabiano da Silva, do professor Raphael Yokoingawa de Camargo, do

13

professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki, e do professor Roldão da Rocha Júnior,

14

representantes dos servidores docentes deste Centro; das servidoras Elaine

15

Konno Rocha e Quélita Lidaiana Souza, representantes dos servidores técnico-

16

administrativos deste Centro; do professor Daniel Carneiro Carrettiero,

17

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH).

18

Ausências justificadas do professor Igor Leite Freire e do seu suplente João

19

Paulo Gois. Ausências injustificadas do professor do professor Eduardo Gueron

20

e seu suplente o professor Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira, do Centro de

21

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); do professor Daniel Zanetti de

22

Florio e do seu suplente o professor Humberto Nayouki Yoshimura,

23

representantes docentes do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências

24

Sociais Aplicadas (CECS) e dos discentes Tadeu Hayashida e seu suplente

25

Rogério Teixeira Calvacante, Filipe Biason Mussini e seu suplente Carlos

26

Eduardo Madureira Trufen, representantes discentes de graduação. Iniciaram-

27

se os informes: O professor Valdecir Marvulle informou que foram criadas pela

28

Reitoria comissões coordenadoras para a organização das disciplinas de

29

Bases e que ele indicou cinco representantes do CMCC para compor essas

30

comissões, a saber: o professor Roberto Venegeroles Nascimento, a

31

professora Paula Ayako Tiba, a professora Elizabeth Teodorov, a professora

32

Maria das Graças Bruno Marietto e o professor André Ricardo Oliveira da

2

1

Fonseca. O professor Valdecir Marvulle informou que houve mais de oitocentas

2

inscrições para a prova do programa de mestrado PROFMAT que será

3

ministrado por professores do CMCC. O professor Valdecir Marvulle informou

4

que nomeou coordenadores para os laboratórios do CMCC na Torre 2,

5

conforme portaria CMCC 02-2011. O professor Valdecir Marvulle informou que

6

nos dias 03 e 04 de março ocorrerá a visita dos avaliadores do MEC para o

7

reconhecimento dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática e

8

Bacharelado em Ciência da Computação. O professor Valdecir Marvulle

9

informou que no dia 10 de fevereiro haverá a cerimônia de formatura dos

10

primeiros formandos da Licenciatura em Matemática e do Bacharelado em

11

Ciência da Computação. Não havendo mais nenhum informe iniciaram-se as

12

discussões sobre os assuntos da ordem do dia constantes na pauta. Convênio

13

entre a UFABC e a Sociedade Sinhá Laurinha. A professora Juliana Cristina

14

Braga apresentou a proposta de convênio entre a UFABC e a Sociedade Sinhá

15

Laurinha e informou que se trata de convênio sem transferência de recursos e

16

que não exigirá nenhum tipo de contrapartida da UFABC. O convênio deve ser

17

aprovado pelo Conselho de Centro segundo normas da Reitoria. Colocado em

18

votação. Aprovado por unanimidade. Pedido de redistribuição do professor

19

Hiraldo Serra. Este assunto foi submetido ao Conselho em reunião anterior. O

20

item foi colocado em pauta novamente a pedido do professor Valdecir Marvulle

21

de forma a seguir os trâmites formais determinados pelo Conselho de Centro e

22

nomear uma comissão para analisar o pedido. Após deliberação, foi nomeada

23

uma comissão formada pelos professores Ruth Ferreira Santos Galduroz,

24

Roldão da Rocha Júnior e Francisco de Assis Zampirolli para analisar o pedido.

25

O professor Roldão da Rocha Júnior presidirá a Comissão. Após encerramento

26

deste assunto, o professor Valdecir Marvulle informou que algumas vagas dos

27

últimos concursos para professores não foram preenchidas e que ele consultou

28

a Secretaria Geral para verificar se poderiam ser contratados candidatos

29

aprovados em segundo lugar em alguns destes concursos ao que ele recebeu

30

a resposta de que se a Comissão de Vagas aprovasse essa requisição, seria

31

possível nomear estes candidatos. Ele então consultou os colegiados de curso

32

do CMCC a respeito da contratação de dois aprovados em segundo lugar para

33

preenchimento de vagas excedentes: Raquel Vecchio Fornari e Joni de

3

1

Almeida Amorim. Aprovação da candidata Raquel Vecchio Fornari, segunda

2

colocada no concurso para Professor Adjunto Nível I, área de Cognição /

3

Neurofarmacologia, edital 34/2010. O professor Valdecir Marvulle leu o parecer

4

da banca do referido concurso, a qual analisou o assunto e deu parecer

5

favorável à contratação da candidata. Colocado o assunto em discussão.

6

Aprovado por unanimidade. Aprovação do candidato Joni de Almeida Amorim,

7

segundo colocado no concurso para Professor Adjunto Nível I, área de

8

Informática na Educação. O professor Valdecir Marvulle leu o parecer do

9

colegiado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, o qual

10

recomendou a contratação do candidato. O professor Valdecir Marvulle leu

11

também o parecer do colegiado curso de Pós-Graduação em Ciência da

12

Computação, o qual não aprovou a contratação do candidato, considerando o

13

perfil do candidato em relação aos professores credenciados no programa.

14

Colocado o assunto em discussão. Colocado em votação: cinco votos

15

contrários e seis abstenções. Item não aprovado. O professor Valdecir Marvulle

16

solicitou a inversão da pauta. Aprovado por unanimidade. Aprovação ad

17

referendum da 2ª edição do curso de Especialização em Ciência e Tecnologia

18

modalidade EaD. O professor Valdecir Marvulle informou que aprovou o curso

19

ad referendum, pois é a segunda edição deste curso e que o mesmo já foi

20

aprovado ad referendum pela Reitoria. A carga didática dos docentes e

21

coordenadores deste curso não é levada em conta. Colocado em votação.

22

Aprovado por unanimidade. Sugestão de revisão de regras envolvendo

23

dispensa de carga didática cujos créditos ultrapassem a media de carga do

24

Centro. A professora Ilma Aparecida Marques foi a relatora deste item da

25

pauta. Ela sugeriu que professores do Centro podem carregar créditos

26

excedentes para o próximo ano letivo, caso contrário, ou seja, se o docente

27

ministrar, um numero inferior ou igual à média docente, ele não deve carregar

28

este credito para o ano seguinte, pois, ele está dispensado, mas não

29

desobrigado. Ela sugeriu que o assunto fosse discutido da seguinte forma: 1.

30

Levar a carga para o próximo ano; 2. Dispensar ou não da carga didática: (a)

31

extra centro e (b) intra-centro. Segundo ela, o sistema de contagem atual pode

32

gerar distorções, como professores com cargos com direito a dispensa de

33

carga que poderiam ministrar aulas durante esta dispensa e acumular créditos

4

1

que poderiam ser utilizados após eles serem exonerados destes cargos, o que

2

poderia acarretar que vários destes docentes ficariam livres da sua carga

3

didática durante vários quadrimestres consecutivos. O professor Valdecir

4

Marvulle esclareceu que segue o que foi determinado pelo Conselho de Centro,

5

o qual não particularizou nenhum caso, tendo decidido que todos os docentes

6

que extrapolarem ou que não cumprirem o número de créditos do ano devem

7

carregá-los para o próximo ano letivo. Outra decisão do Conselho foi que todo

8

docente só pode folgar um trimestre por ano, independentemente de já ter

9

cumprido a carga anual anteriormente. O professor Valdecir Marvulle

10

esclareceu que em sua opinião a decisão tomada não poderia ser aplicada

11

retroativamente. O professor Valdecir Marvulle colocou a seguinte questão: os

12

coordenadores de curso, por exemplo, têm direito a vinte por cento de redução

13

de carga didática e seria muito complicado medir quando o docente ministrou

14

créditos a mais de forma a folgar no primeiro trimestre do próximo ano ou

15

porque assim o desejou. O professor Ercílio Carvalho da Silva informou que

16

não consta em ata do Conselho que a carga didática excedente será

17

considerada na contagem do próximo ano. O professor Valdecir Marvulle

18

esclareceu que considera na contagem o excedente de cada docente e não do

19

planejado para o Centro como um todo. Ele citou o caso dos coordenadores de

20

curso que tinham de cumprir carga de treze créditos, os que cumpriram quinze

21

créditos carregaram dois créditos em haver para o ano de 2011, os que deram

22

onze carregaram os créditos devedores e deverão ministrar os dois créditos

23

faltantes. A professora Ilma Aparecida Marques ressaltou que em sua opinião

24

estes professores não deveriam carregar estes dois créditos a mais, pois

25

estariam abaixo da média anual do Centro de dezesseis créditos. O professor

26

Valdecir Marvulle perguntou a professora Ilma se primeiro seria discutido quem

27

estava ligado ao Centro e depois quem não estava ligado. A professora Ilma

28

Aparecida Marques disse que concordava que cargos de pró-reitores e

29

coordenadores como o de NTI deveriam ter dispensa total de carga didática,

30

pois eles prestam serviços para todos os setores da universidade, mas que o

31

Centro não deveria arcar sozinho com o custo desta carga. O professor

32

Valdecir Marvulle falou que é muito interessante para o Centro que docentes do

33

seu quadro ocupem este cargo ao que a professora Ilma Aparecida Marques

5

1

ressaltou que mesmo assim não concordava que o Centro carregasse o ônus

2

sozinho. O professor Valdecir Marvulle esclareceu que deveria ser aguardada

3

uma resolução que está em discussão no CONSEP, antes de discutir este

4

assunto. O professor Valdecir Marvulle também esclareceu que no final o ônus

5

desta carga é compartilhado pelos três Centros. O professor Ercílio Carvalho

6

da Silva ressaltou que em sua opinião um docente ao ocupar um cargo de pró-

7

reitor presta um serviço à comunidade acadêmica, então a comunidade

8

também tem de arcar com o ônus e não somente o Centro. O professor

9

Valdecir Marvulle exemplificou que se, por exemplo, dez docentes do Centro

10

ocupassem cargos de direção na prática isso reduziria a carga do Centro que

11

teria dez docentes dispensados de carga didática. A professora Ilma Aparecida

12

Marques destacou que em sua opinião o Centro não tem de arcar sozinho com

13

o ônus gerado pela dispensa de carga dos docentes em cargo em direção ao

14

que o professor Raphael Yokoingawa Camargo ressaltou que todos os Centros

15

arcam com este ônus, pois todos possuem docentes em cargos de direção.

16

Após sugestão do professor Valdecir Marvulle, o Conselho decidiu nomear uma

17

comissão para apresentar uma proposta que tratará dos dois pontos apontados

18

pela professora Ilma Aparecida Marques, formada pelos seguintes membros:

19

professores Ilma Aparecida Marques e Rafael de Mattos Grisi (representantes

20

da área de Matemática), Yossi Zana e Elizabeth Teodorov (representantes da

21

área de Cognição), João Paulo Gois e Luiz Carlos Rozante (representantes da

22

área de Computação). Esta Comissão terá um prazo de sessenta dias a contar

23

da data de nomeação para apresentar uma proposta. Prestação de contas da

24

execução orçamentária 2010. A apresentação feita pela administradora Quélita

25

Lidaiana Souza que informou todas as compras realizadas e valores

26

empenhados pelo Centro no exercício de 2010. Ela informou que o CMCC

27

conseguiu executar mais de noventa e oito por centro do orçamento, tendo um

28

dos melhores desempenhos dentre todas as áreas da UFABC. Explicações do

29

CATI e NTI com relação às compras das licenças do pacote MS Office nos

30

novos microcomputadores dos servidores da UFABC. A apresentação feita

31

pela administradora Quélita Lidaiana Souza que relatou este item e informou

32

que segundo sinopse da reunião do CATI não constam justificativas, mas que

33

foi indicado que a Universidade deveria utilizar software livre e não comprar

6

1

licenças do pacote MS Office. O professor Gustavo Sousa Pavani relatou que a

2

discussão sobre o assunto nessa reunião foi polêmica e que não acabou se

3

chegando a nenhuma decisão, mas que devido ao assunto ter ficado em

4

aberto, não foi possível adquirir as licenças no exercício de 2010. Após

5

deliberação decidiu-se que o Conselho irá encaminhar uma CI ao CATI

6

solicitando esclarecimentos e uma discussão mais ampla sobre os motivos da

7

Universidade não adquirir o MS Office. Aprovação do relatório de atividades

8

2010 enviado à Reitoria. Relatório apresentado pelo professor Valdecir

9

Marvulle foi aprovado por unanimidade após leitura dos itens constantes no

10

mesmo. Nada havendo mais para tratar, o presidente agradeceu a presença de

11

todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e cinqüenta minutos, da qual,

12

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

13

lavrei a presente Ata.

Patrícia Dias dos Santos
Secretária Executiva
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição

Valdecir Marvulle
Presidente do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição

